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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності, ВК, 

вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач Купін Арнольд Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права юридичного факультету; 

Контактна інформація 

викладача 

Телефон кафедри __________, телефон викладача 

0952301112, E-mail викладача arnoldkupin@gmail.com 

Час і місце проведення 

навчальної дисципліни 

Згідно з розкладом занять – https://zp.edu.ua/yurydychnyy-

fakultet; 

дистанційне навчання – https://moodle.zp.edu.ua/ 

Обсяг дисципліни Кількість годин  120, кредитів  5, розподіл годин (лекції  

15, семінарські  30, самостійна робота  75, індивідуальні 

заняття  11), вид контролю: залік 

Консультації Згідно з графіком консультацій – 

https://zp.edu.ua/yurydychnyy-fakultet 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти навчальної дисципліни. Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати 

дисципліні: 
«Конституційне право», «Адміністративне право», «Судові та правоохоронні органи», «Основи 
національної безпеки держави». 
Компетентності, що полегшують засвоєння дисципліни: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Постреквізіти навчальної дисципліни: виробнича практика. Перелік дисциплін, для вивчення 

яких є обов’язковими знання, здобуті при вивченні цієї дисципліни: Адміністративна 

діяльність, Документознавство в правоохоронній діяльності 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» присвячена 

вивченню комплексу актуальних питань, спрямованих на забезпечення підготовки 

правоохоронців, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, 

здійснювати виконання професійних завдань. 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», вивчення 

дисципліни «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності» сприяє формуванню у 

здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

інтегральну компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов; 

Загальні компетентності. ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7. Здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення, критичного, 

стратегічного, дизайн-мислення. ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Спеціальні (фахові) компетентності. СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за 

додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності. СК3. Здатність 

професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань та навичок у професійній діяльності. СК5. Здатність самостійно збирати та критично 

https://zp.edu.ua/yurydychnyy-fakultet
https://zp.edu.ua/yurydychnyy-fakultet
https://zp.edu.ua/yurydychnyy-fakultet


опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. СК6. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації. СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних. СК15. Здатність до застосування 

спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та 

інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури. СК19. Здатність 

забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим 

доступом.  

Очікувані програмні результати навчання: РН3. Збирати необхідну інформацію з різних 

джерел, аналізувати і оцінювати її. РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати 

висновки. РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного 

встановлення необхідних обставин. РН9. Користуватись державною системою урядового 

зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної 

політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, 

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. РН18. Застосовувати штатне 

озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); 

інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому 

числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. РН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та 

захисту інформації 

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності» 

є вивчення основ тактичної підготовки працівників правоохоронних органів, формування 

тактичної компетентності у здобувачів вищої освіти, зокрема, щодо забезпечення особистої 

безпеки під час виконання службових обов’язків, тактики охорони публічного порядку, 

тактики дій в умовах надзвичайних ситуацій різноманітного характеру, в особливих умовах. 

5. Завдання вивчення дисципліни 

Завданням вивчення дисципліни є визначення категорії «інформація», її відмінність від 

термінів «дані», «відомості», «фактичні дані», «докази», «речові докази»; знати: чинну 

законодавчу правову регламентацію інформаційних процесів; особливості виявлення, 

запобігання та розслідування злочинів в сучасних умовах інформатизації суспільства; основні 

положення сучасного інформаційного право та відповідних правовідносин; правове регулювання 

доступу до інформації; сутність державної політики у сфері інформаційної діяльності; - 

основні заходи забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній діяльності; конституційні 

та міжнародно-правові засади захисту інформаційних відносин; основи правового регулювання 

інформаційних відносин у сферах персональних даних та масової інформації. 

6. Зміст навчальної дисципліни 

 

Структура навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади інформаційного права. 

ТЕМА № 1. «Поняття інформаційного права. Механізм інформаційно-правового 

регулювання. Джерела інформаційного права».  
Тема має дати вихідне уявлення щодо предмету і мети дисципліни, механізму 

інформаційно-правового регулювання, відповідно до місця в системі права України, 

сформувати мотивацію її вивчення. 

Поняття та історія розвитку інформаційного права. Інформаційні права і свободи. 

Суспільні відносини, які регулюються інформаційним правом. Методи інформаційного права. 

Принципи інформаційного права. Суб’єкти інформаційного права: загальна характеристика. 

Система інформаційного права та його місце в системі права України. 

Джерела інформаційного права: загальна характеристика. Перспективи розвитку 

інформаційних правовідносин. 

Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. Інформаційне право як система 



норм, які регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері. Загальна характеристика 

інформаційно-правових норм. 

Види джерел інформаційного права. Структура інформаційного законодавства: 

інформаційно-правові норми міжнародних актів, інформаційно-правові норми Конституції 

України, нормативні акти галузі інформаційного законодавства, інформаційно-правові норми у 

складі інших галузей права (загальна характеристика). 

Інформаційно-правові норми, закріплені в Конституції України. Види актів галузі 

інформаційного законодавства: акти, які формують систему інформаційного законодавства, та 

акти, які регулюють окремі напрями згідно із загальними принципами інформаційного права. 

Законодавство щодо здійснення права на пошук, отримання та споживання інформації. 

Законодавство про формування інформаційних ресурсів, підготовку інформаційних продуктів, 

надання інформаційних послуг. Законодавство про створення та застосування інформаційних 

систем та інших інформаційних технологій. Законодавство про інформаційну безпеку. 

Законодавство про інтелектуальну власність. Законодавство про авторські та суміжні права. 

Законодавство про засоби масової інформації. Законодавство про бібліотечну справу, архівні 

фонди та архіви. Законодавство про державну, комерційну таємницю та персональні дані. 

Окремі норми інформаційного права у складі нормативно-правових актів інших галузей. 

 

ТЕМА № 2 «Поняття та особливості інформаційних правовідносин. Структура 

інформаційних правовідносин». 
Тема має за мету дати уявлення щодо поняття, особливостей та структури 

інформаційно-правових відносин. Особлива увага приділяється правам й обов'язкам учасників 

інформаційно-правових відносин. 

Фактичний зміст інформаційно-правових відносин. Пошук інформації, надання 

інформації, використання і збереження інформації, виготовлення поширення і захист 

інформації. 

Права й обов'язки суб'єктів інформаційно-правових відносин. Комплекс прав і обов'язків 

учасників інформаційно-правових відносин, окремі категорії, пільги, обумовлені специфікою 

даних відносин. Відмінність інформаційно-правових відносин від майнових і інших цивільно-

правових відносин. «Право власності» і «право на інформацію», «інформація» як «майно», як 

вид «власності», як товар. 

Поняття «суб'єкт інформаційно-правових правовідносин». Види суб'єктів інформаційних 

правовідносин. Класифікація суб'єктів інформаційно-правових відносин. Засоби масової 

інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб'єкти 

інформаційно-правових відносин.  

Правосуб'єктність учасників інформаційно-правових відносин. Особливості виникнення, 

зміни і припинення правоздатності, дієздатності і деліктоздатності учасників інформаційно-

правових відносин у залежності від порядку їх реєстрації, ліцензування, одержання документів, 

що засвідчують спеціальні повноваження. 

Суб’єкти інформаційних відносин публічно-правового характеру. Держава як суб’єкт 

інформаційних відносин. Інформаційне забезпечення фізичних та юридичних осіб органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Інформаційні служби органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Інформаційний суверенітет держави. Гарантії інформаційного суверенітету України. 

Суб’єкти інформаційних відносин приватноправового характеру: фізичні та юридичні 

особи, засоби масової інформації, органи державної влади та місцевого самоврядування та ін. 

Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші права, закріплені за 

фізичними особами за українським законодавством. Межі інформаційних прав людини в 

Україні. 

 

ТЕМА № 3 «Інформація як об’єкт інформаційних правовідносин».  
Мета цієї теми у тому, щоб на основі вивчення наукових концепцій про поняття 

інформації визначити роль інформації в сучасному світі, поняття інформації в актах чинного 

законодавства, класифікацію інформації за ступенями систематизації, рівнями доступу, 

видами носіїв, сферами застосування. 

Об'єкт інформаційно-правових відносин. Поняття «інформація» особливості його 



структури з погляду семантики, етимології, математичних підходів зв'язок його з поняттям 

«можливість». Наукові концепції про поняття «інформація». Роль інформації в сучасному світі. 

Інформаційні революції людства. Виникнення й розвиток інформаційного суспільства. 

Визначення поняття інформації. Інформація в актах чинного законодавства. 

Класифікація інформації за ступенями систематизації, рівнями доступу, видами носіїв, сферами 

застосування та ін. Юридичні особливості інформації. Інформація як вид власності. Підстави 

виникнення права власності на інформацію. Співвідношення «права на інформацію» з іншими 

правами і свободами людини і громадянина. Історико-правові передумови закріплення права на 

інформацію в законодавстві України і законодавстві інших країн, а також у міжнародних 

пактах, конвенціях і деклараціях. 

Модель інформаційної сфери: сфера пошуку, отримання та споживання інформації; 

сфера формування та поширення інформації; сфера формування інформаційних ресурсів, 

підготовки інформаційної продукції, надання інформаційних послуг; сфера створення та 

застосування інформаційних систем та інформаційних технологій; сфера створення та 

застосування механізмів інформаційної безпеки. 

Правове регулювання інформаційної сфери в Україні: загальна характеристика. 

Інформація і культура інформації. Інформаційно-правова культура. Характеристика умов 

формування культури інформації. Соціальна і правова значимість і актуальність інформаційно-

правової культури в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. 

 

ТЕМА № 4 «Загальні засади та правове регулювання доступу громадян до 

інформації. Способи доступу громадян до інформації».  
Мета теми полягає в ознайомленні з поняттям доступу громадян до інформації, 

визначенні міжнародно-правових гарантій реалізації права на доступ до інформації. 

Ознайомити з національним законодавством, що гарантує право громадян на доступ до 

інформації. 

Поняття доступу громадян до інформації. Міжнародно-правові гарантії реалізації права 

на доступ до інформації. Національне законодавство, що гарантує право громадян на доступ до 

інформації. Принципи забезпечення доступу до інформації. Доступ до публічної інформації. 

Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Принципи забезпечення 

доступу до публічної інформації. Доступ до інформації про особу. 

Механізм реалізації громадянами права на доступ до інформації. Запит на інформацію. 

Оформлення запитів на інформацію. Плата за надання інформації. Відмова та відстрочка в 

задоволенні запиту на інформацію. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію. 

Контроль за забезпеченням доступу до інформації. Відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації. 

 

ТЕМА № 5 «Державна політика та державне управління в інформаційній сфері».  
Мета теми полягає в ознайомленні з поняттям державного управління у сфері 

інформаційної діяльності, напрями державної інформаційної політики України, міжнародною 

співпрацею в інформаційній сфері. 

Поняття, сутність, принципи державної інформаційної політики. Поняття державного 

управління у сфері інформаційної діяльності. Суть, цілі та об’єкти державного управління у 

сфері інформаційної діяльності. Органи державного управління у сфері інформаційної 

діяльності. Повноваження органів державного управління у сфері інформаційної діяльності. 

Інформатизація органів виконавчої влади. Реалізація Національної програми інформатизації.  

Загальні напрями державної інформаційної політики України. Державна політика в 

таких сферах, як правове регулювання діяльності засобів масової інформації, створення 

інформаційних систем та інформаційних технологій, інформаційної безпеки, бібліотечної 

справи. Реалізація державної політики України в інформаційній сфері. Організаційно-правові 

аспекти здійснення державного управління в інформаційній сфері. Вдосконалення 

організаційно-правових засад застосування методів державного управління в інформаційній 

сфері. Міжнародна співпраця в інформаційній сфері. 

 

ТЕМА № 6 «Інформаційна безпека».  
Мета теми полягає в ознайомленні з поняттям інформаційної безпеки як складової 



національної безпеки, діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки держави, 

суспільства, особи. 

Поняття та види інформаційної безпеки як складової національної безпеки. Правове 

регулювання забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства, особи. Органи 

забезпечення інформаційної безпеки. Законодавчі вимоги і регулювання інформаційної безпеки. 

Напрямки забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства, особи. Загрози 

інформаційній безпеці держави, суспільства, особи. Діяльність суб’єктів забезпечення 

інформаційної безпеки держави, суспільства, особи. Гарантії забезпечення інформаційної 

безпеки держави, суспільства, особи. 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання окремих інститутів інформаційного 

права 

ТЕМА № 7 «Інформаційні аспекти інтелектуальної власності».  
Мета теми полягає в ознайомленні з поняттям авторських та суміжних прав, 

Міжнародними конвенціями про захист авторських прав, діяльністю Всесвітня організація 

інтелектуальної власності, проблемами захисту авторського права в Україні та за кордоном. 

Закон України «Про авторські та суміжні права». Авторське право. Оригінальність 

твору; зміст і форма. Майнові (матеріальні) і немайнові (нематеріальні, моральні) права авторів. 

Зміст авторського договору: способи використання твору; термін і територія, на яку 

передаються права; розмір або порядок визначення розміру авторської винагороди; порядок і 

терміни виплати винагороди. Специфіка суб'єктів авторського права на аудіовізуальний твір 

(режисер-постановник, сценарист, композитор). Суміжні права. Службові твори: права 

працедавця на їх використання. Реєстрація, термін охорони авторського права. Використання 

прав. Авторські суспільства. Контрафактні екземпляри. Переслідування «піратства» і плагіату.  

Твори, що не охороняються авторським правом. Допустимість вільного використання 

творів без згоди автора і без виплати авторської винагороди: у особистих цілях, в 

інформаційних, критичних, полемічних, в учбових, наукових і інших цілях. Авторське право на 

інтерв'ю. Авторське право на новинне повідомлення. Міжнародні конвенції про захист 

авторських прав. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОИС). Характерні випадки 

вирішення суперечок про авторське право в Україні та за кордоном. 

 

ТЕМА № 8 «Правове регулювання телекомунікацій та відносин в сфері віртуальної 

мережі Інтернет».  
Мета теми полягає в ознайомленні з діяльністю у сфері телекомунікацій, органами 

державного регулювання у сфері телекомунікацій, захист інформації про споживача, 

економічними, правовими, технічними умовами для забезпечення широкого доступу громадян, 

навчальних закладів, наукових та інших установ і організацій усіх форм власності, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності до 

мережі Інтернет. 

Телекомунікації як складова частина галузі зв'язку України. Законодавство про 

телекомунікації. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій. Мова у сфері телекомунікацій. 

Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека 

телекомунікацій. Органи управління у сфері телекомунікацій. Компетенція Кабінету Міністрів 

України у сфері телекомунікацій. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі 

зв'язку. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій. Повноваження національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Нагляд за ринком 

телекомунікацій. Права споживачів телекомунікаційних послуг. Обов'язки споживачів 

телекомунікаційних послуг. Захист інформації про споживача. Відповідальність споживачів 

телекомунікаційних послуг. Права і обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій. 

Регулювання доступу до ринку телекомунікацій. 

Характеристика системи Інтернет в Україні. Економічні, правові, технічні умови для 

забезпечення широкого доступу громадян, навчальних закладів, наукових та інших установ і 

організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

суб'єктів підприємницької діяльності до мережі Інтернет. Реалізація подання у мережі Інтернет 

об'єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково-технічної, культурної та 

іншої інформації про Україну, зокрема тієї, що формується в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, наукових установах та організаціях, 



архівах, а також бібліотеках, музеях, інших закладах культури, розширення можливостей для 

доступу в установленому порядку до інших національних інформаційних ресурсів, постійне 

вдосконалення способів подання такої інформації. Забезпечення конституційних прав людини і 

громадянина на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу 

думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань. Забезпечення державної 

підтримки розвитку інфраструктури надання інформаційних послуг через мережу Інтернет; 

створення умов для розвитку підприємницької діяльності та конкуренції у галузі використання 

каналів електронного зв'язку, створення можливостей для задоволення на пільгових умовах 

потреб у зазначених послугах навчальних закладів, наукових установ та організацій, 

громадських організацій, а також бібліотек, музеїв, інших закладів культури, закладів охорони 

здоров'я, включаючи розташованих у сільській місцевості. 

Розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних інформаційних технологій у системі 

державного управління, фінансовій сфері, підприємницькій діяльності, освіті, наданні медичної 

та правової допомоги та інших сферах. 

 

ТЕМА № 9 «Правове регулювання відносин в сфері телебачення, радіомовлення, 

кінематографії».  

Мета теми полягає в ознайомленні з загальною характеристикою системи телебачення 

та радіомовлення в Україні, визначити порядок заснування телерадіоорганізацій та вимоги до 

їх установчих і статутних документів, окреслити діяльність Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, охарактеризувати організаційні засади кінематографії, 

створення і розповсюдження фільмів.  

Характеристика системи телебачення та радіомовлення в Україні. Гарантії свободи 

діяльності телерадіоорганізацій. Неприпустимість зловживання свободою діяльності 

Телерадіоорганізацій. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення. Захист 

економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення. Захист інтересів держави та національного 

телерадіовиробництва. Вживання мов в інформаційній діяльності  телерадіоорганізацій. 

Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їх установчих і статутних документів. 

Державні телерадіоорганізації Національна телекомпанія України та Національна 

радіокомпанія України. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення. Комунальні 

телерадіоорганізації. Приватні телерадіоорганізації. Громадські телерадіоорганізації. 

Фінансування телерадіоорганізацій. 

Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж. Ліцензування 

мовлення. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення. Конкурсна гарантія. Програмна 

концепція мовлення телерадіоорганізації. Видача ліцензії на мовлення. Строк дії ліцензії на 

мовлення. Анулювання ліцензії на мовлення. Державна реєстрація та ведення Державного 

реєстру телерадіоорганізацій України. 

Мовлення в багатоканальних телемережах. Ліцензування провайдерів програмної 

послуги. Ретрансляція телерадіопрограм та передач. Дозвіл на право використання програм чи 

передач інших телерадіоорганізацій. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання їх 

копій (записів). Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації.  

Права телерадіоорганізацій. Обов'язки телерадіоорганізації. Обов'язки творчих 

працівників телерадіоорганізацій. Захист прав телеглядачів, радіослухачів. Захист суспільної 

моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва. Міжнародне співробітництво 

телерадіоорганізацій. Діяльність представників зарубіжних телерадіоорганізацій на території 

України. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і 

провайдерами програмної послуги. Відповідальність за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення. 

Діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Діяльність 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України. 

Організаційні засади кінематографії, створення і розповсюдження фільмів. Отримання 

дозволу на проведення зйомок. Державна підтримка кінематографії. Вітчизняне законодавство: 

Конституція України, Господарський кодекс України, закони України "Про кінематографію", 

"Про авторське право та суміжні права" та затверджені на їх підставі підзаконні акти, серед 

яких найважливішими є: постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 № 1315  "Про 

затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і 



демонстрування фільмів"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 563 "Про 

структурну перебудову в галузі кінематографії";  постанова Кабінету Міністрів України від 

14.09.98 № 1436 "Про затвердження Положення про національний екранний час та його 

використання суб'єктами кінематографії та телебачення". 

 

ТЕМА № 10 «Правове регулювання відносин у сфері захисту персональних даних».  
Мета теми полягає в ознайомленні з особливостями відносин, пов'язаних із захистом 

персональних даних під час їх обробки, законодавством про захист персональних даних. 

Особливості відносин, пов'язаних із захистом персональних даних під час їх обробки. 

Персональні дані. Обробка персональних даних. База персональних даних. Володілець бази 

персональних даних. Розпорядник бази персональних даних. Державний реєстр баз 

персональних даних. 

Законодавство про захист персональних даних. Суб'єкти відносин, пов'язаних із 

персональними даними. Об'єкти захисту. Загальні вимоги до обробки персональних даних. 

Особливі вимоги до обробки персональних даних. Права суб'єкта персональних даних. 

Реєстрація баз персональних даних. Використання персональних даних. Підстави виникнення 

права на використання персональних даних. Збирання персональних даних. Накопичення та 

зберігання персональних даних. Поширення персональних даних. Знищення персональних 

даних. Порядок доступу до персональних даних. Відстрочення або відмова у доступі до 

персональних даних. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до 

персональних даних. Зміни і доповнення до персональних даних. Повідомлення про дії з 

персональними даними. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних 

даних. 

 

ТЕМА № 11 «Правове регулювання відносин в сфері діяльності засобів масової 

інформації, реклами та видавничої справи в Україні».  
Мета теми полягає в ознайомленні правовими засадами діяльності друкарських ЗМІ і 

книговидання, процедурою реєстрації друкованих засобів масової інформації в Україні, 

особливостями сфери правового регулювання ЗМІ, поняттям та видами реклами. 

Правове регулювання в сфері преси і книговидання. Преса, друкарські засоби масової 

інформації, видавнича діяльність. Правове регулювання діяльності друкарських ЗМІ і 

книговидання відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні» (1992 р.), а також Закону України «Про видавничу діяльність» (1997 р.). Порядок і 

правила створення, і реєстрації установ преси і видавничої діяльності, види суб'єктів 

інформаційно-правових відносин у сфері преси і книговидання. Процедура реєстрації 

друкованих засобів масової інформації в Україні. Правові основи редакційно-видавничої та 

іншої інформаційної діяльності преси в Україні. Державна підтримка засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів. Правовий статус журналіста, специфічні 

особливості його діяльності.  

Особливі сфери правового регулювання в ЗМІ. Вимоги до порядку освітлення в ЗМІ 

діяльності державних органів. Соціальний захист і державна підтримка ЗМІ. Закон України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування засобами масової інформації». Порядок акредитації ЗМІ в органах державної 

влади і місцевого самоврядування. Підстави відмови і скасування акредитації. Законодавство 

України про державну підтримку ЗМІ і соціальний захист журналістів. 

Організація і здійснення видавничої справи. Суб’єкти видавничої справи. Книжкова 

палата України. Державна реєстрація суб’єктів видавничої справи. Державна підтримка 

книговидання. 

Поняття, види та принципи реклами. Використання об'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав у рекламі. Спонсорство. Мова реклами. Загальні вимоги до реклами. 

Ідентифікація реклами. Недобросовісна реклама. Порівняльна реклама. Соціальна реклама. 

Реклама на телебаченні і радіо. Реклама у друкованих засобах масової інформації. Реклама 

послуг, що надаються з використанням електрозв'язку. Зовнішня реклама. Внутрішня реклама. 

Реклама на транспорті. Реклама і діти. 

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, 

лікування  і реабілітації. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів,  знаків для товарів 



і послуг, інших об'єктів права  інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні 

напої та тютюнові вироби. Реклама зброї. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів 

населення. Реклама цінних паперів. Реклама об'єктів будівництва 

Контроль за додержанням законодавства про рекламу. Відповідальність за порушення 

законодавства про рекламу. Права об'єднань громадян, об'єднань підприємств у галузі реклами 

ТЕМА № 12 «Правове регулювання відносин у сфері бібліотечної справи, архівів та 

державної статистики».  

Мета теми полягає в ознайомленні з особливостями відносин, пов'язаних із 

забезпеченням бібліотечної діяльності, архівним збереженням інформації, видами архівів та їх 

правовим статусом, порядком доступу до статистичної інформації громадян України. 

“Немасові” інформаційні структури. Законодавство про архіви й архівну справу. Архівне 

право. Поняття «збереження інформації». Види правового регулювання збереження інформації. 

Архівне збереження інформації. Види архівів та їх правовий статус відповідно до законодавства 

України про архівну діяльність. Порядок використання і доступу до архівної інформації.  

Правове забезпечення бібліотечної діяльності. Бібліотечне право. Бібліотечна діяльність 

і потреба її правового забезпечення. Особливості користування, доступу, поповнення 

інформаційних носіїв бібліотек і інших видів відносин, передбачених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну діяльність». Нові види бібліотечних послуг і бібліотек. 

Державна статистика. Державна статистична інформація і правове забезпечення її збору 

опрацювання, обнародування. Доступ до статистичної інформації громадян України і вимогам 

до процесу збору й обнародування статистичної інформації відповідно до положень чинного 

законодавства. 

 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання 
 

Кількість 

годин 

1. Поняття інформаційного права. Механізм 

інформаційно-правового регулювання. Джерела 

інформаційного права 

лекційне та 

семінарське заняття 

4 

2. Поняття та особливості інформаційних 

правовідносин. Структура інформаційних 

правовідносин. 

лекційне та 

семінарське заняття 

4 

3. Інформація як об’єкт інформаційних 

правовідносин 

лекційне та 

семінарське заняття 

4 

4. Загальні засади та правове регулювання доступу 

громадян до інформації. Способи доступу 

громадян до інформації 

лекційне та 

семінарське заняття 

4 

5. 
Державна політика та державне управління в 

інформаційній сфері 

лекційне та 

семінарське заняття 

4 

6. 

Інформаційна безпека 

лекційне та 

семінарське заняття 

6 

7. 

Інформаційні аспекти інтелектуальної власності 

лекційне та 

семінарське заняття 

5 

8. 
Правове регулювання телекомунікацій та 

відносин в сфері віртуальної мережі Інтернет 

лекційне та 

семінарське заняття 

2 

9 
Правове регулювання відносин в сфері 

телебачення, радіомовлення, кінематографії 

лекційне та 

семінарське заняття 

2 

10 
Правове регулювання відносин в сфері захисту 

персональних даних 

лекційне та 

семінарське заняття 

6 



11 Правове регулювання відносин в сфері 

діяльності засобів масової інформації, реклами 

та видавничої справи в Україні 

лекційне та 

семінарське заняття 

2 

12 Правове регулювання відносин в сфері 

бібліотечної справи, архівів та державної 

статистики. 

лекційне та 

семінарське заняття 

2 

8. Самостійна робота 

Опанування питань відповідно до методичних вказівок до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни з наступних тем: 

Поняття інформаційного права. Механізм інформаційно-правового регулювання. Джерела 

інформаційного права 

Поняття та особливості інформаційних правовідносин. Структура інформаційних 

правовідносин. 

Інформація як об’єкт інформаційних правовідносин 

Загальні засади та правове регулювання доступу громадян до інформації. Способи доступу 

громадян до інформації 

Державна політика та державне управління в інформаційній сфері 

Інформаційна безпека 

Інформаційні аспекти інтелектуальної власності 

Правове регулювання телекомунікацій та відносин в сфері віртуальної мережі Інтернет 

Правове регулювання відносин в сфері телебачення, радіомовлення, кінематографії 

Правове регулювання відносин в сфері захисту персональних даних 

Правове регулювання відносин в сфері діяльності засобів масової інформації, реклами та 

видавничої справи в Україні 

Правове регулювання відносин в сфері бібліотечної справи, архівів та державної статистики. 

Консультативна допомога  2 год. на академічну групу. 

Контрольні заходи: залік. 

Консультативна допомога здобувачу вищої освіти надається у таких формах: 

– особиста зустріч викладача і здобувача вищої освіти за графіком консультацій (не менш 

ніж 2 години на тиждень або за попередньою домовленістю); 

– відеоконференція на платформі zoom (особиста або колективна) (один раз на 2 тижні); 

– листування за допомогою електронної пошти arnoldkupin@gmail.com (у форматі 24/7 

кожного дня); 

– відеозустріч, аудіоспілкування або смс у сервісі Viber (за графіком консультацій 

викладача); 

          – спілкування по телефону (за графіком консультацій викладача). 

9. Система та критерії оцінювання курсу 

Критерієм успішного підсумкового оцінювання навчання студента є досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом засвоєння 

навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних показників, котрі у формалізованому вигляді знаходять відображення в числовій 

(рейтинговій) шкалі. Таких порогових рівнів три:  

1. Підсумкова оцінка з першого модулю (ОМ1), яка складається з поточної оцінки за 4 

семінарських заняття (4 х 15=60 балів) та модульну контрольну роботу у вигляді тестового 

завдання (40 балів), тобто ОМ1 = Осем + Омкр1 = 60 + 40 = 100. 

2. Підсумкова оцінка з другого модулю (ОМ2), яка складається з оцінки індивідуального 

навчально-дослідного завдання (75 балів) та письмової модульної контрольної роботи (25 

балів), тобто ОМ2 = Оінд + Омкр2 = 60+40 = 100. 

3. Підсумкова оцінка за залік: ОЕ = (1п + 2п+ 3п) х 4 = (5 + 10 + 15) х 4 = 100  

Загальна підсумкова оцінка за семестр, визначається за формулою: Озаг. підс = ОМ1 +ОМ2 + 

ОЕ / 3  

 



Поточна аудиторна та самостійна робота 
Підсумкова 

оцінка 

Загальна 

підсумкова, 

оцінка 

(сума балів) 

Змістовий модуль 

1 
Змістовий модуль 2 Залік 

100+100+100 = 100 

           3 

100 100 100 

Т1-2 Т3-4 Т5 
Т6-

7 
Т8-9 Т10 Т11 Т12 Т1-12 

100 100 100 

У відповідних документах, зокрема у відомості обліку успішності, оцінка виставляється за 

нижче наведеною 100-бальною шкалою. 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» - від 90 до 100 балів. 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був 

присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, 

теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до 

самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і 

творчість у науково-дослідній роботі;  

- «добре» / «зараховано» - від 75 до 89 балів.  

Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні 

відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє 

активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» - від 60 до 74 балів. 

 Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При 

цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, 

рефератів (есе);  

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» - від 35 до 59 

балів.  

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу.  

- «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» - 

від 0 до 34 балів.  

Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

 

10. Інформаційне забезпечення курсу 

Логінова Н.І., Дробожур Р.Р. Правовий захист інформації: навчальний посібник. Одеса: 

Фенікс, 2015. 264 с.  

Бем М.В., Городиський І.М., Саттон Г., Родіоненко О.М. Захист персональних даних: 

Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. Київ: К.І.С., 2015. 

220 с.  

Доступ до публічної інформації: практичний посібник для державних службовців. Київ:  
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11. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; посилання в 

письмових роботах на джерела інформації у разі використання чужих ідей, розробок або 

тверджень; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної діяльності і джерела інформації. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел або списування є неприпустимим. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в будь-якій письмовій роботі здобувача вищої 

освіти є підставою для її незарахуванння викладачем. Докладно види порушень академічної 

доброчесності та види академічної відповідальності зазначені в Кодексі академічної 

доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» від 29.06.2021 р. 

https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf. 

Політика щодо відвідування аудиторних занять (особиста присутність здобувача 

вищої освіти): 

Здобувачам вищої освіти рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них 

викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання 

семестрового індивідуального завдання. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за 

активність здобувача вищої освіти, а також виконання завдань, які здатні сформувати загальні 

та фахові компетентності. Самостійну роботу здобувач вищої освіти може виконати у системі 

дистанційного навчання (https://moodle.zp.edu.ua/) з подальшим захистом. За об’єктивних 

причин (наприклад, лікарняні, стажування, мобільність, індивідуальний графік, інше) аудиторні 

види занять та завдань також можуть бути трансформовані в систему дистанційного навчання 

(сервіс moodle). 

Політика щодо дедлайнів. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних 

видів робіт або час в системі дистанційного навчання), до яких має бути виконано певне 

завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) 

здобувач вищої освіти має право на складання контролів відповідно індивідуального графіку 

вивчення окремих тем дисципліни. 

Політика щодо оскарження результатів контрольних заходів: 

Здобувачі вищої освіти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується 

процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто. Здобувачі вищої освіти 

мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються. 

Політика щодо дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. 

Права і обов’язки здобувачів вищої освіти відображено у п. 7.5 Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/
https://www.npu.gov.ua/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
https://reyestr.court.gov.ua/
https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovodosl%D1%96dnij-ekspertno-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/
https://mvs.gov.ua/ua/structure/Derzhavnij-naukovodosl%D1%96dnij-ekspertno-krim%D1%96nal%D1%96stichnij-tsentr.htm/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf


(https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

Політика щодо конфіденційності та захисту персональних даних. 
         Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах 

вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист 

персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

