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Форма навчання Очна (денна)/ заочна/ дистанційна/ 

Рік підготовки, семестр 3 курс, осінній або весняний семестр 
Обсяг дисципліни 2 кредити ЄКТС / 60 годин 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

МКР, Залік 

Розклад занять 1 лекція раз на два тижні, 1 семінар раз на два тижні 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор:   

доктор юридичних наук, професор  

Баранов Олександр Андрійович 

e-mail: baa_1@ukr.net 

 

Практичні / Семінарські:  

кандидат юридичних наук, старший викладач  

Дубняк Марія Вікторівна 

e-mail: mvinfo@ukr.net 

telegram: @MV798 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=188499 

Програма навчальної дисципліни 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних та практичних навичок 
пов’язаних з  обігом інформації, формуванням інформаційних запитів та відповідей на них. 

Основні завдання навчальної дисципліни 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

ЗНАТИ: 

1. Предмет інформаційного права та його складові. 

2. Системи принципів, інститутів інформаційного права. 

3. Основні поняття інформаційного права. 



УМІТИ: 

1. Визначати правовий режим інформації. 

2. Формулювати запит на отримання інформації з різним правовим режимом. 

3. Складати мотивовані відповіді про надання чи відмову у наданні інформації за кожним 
правовим режимом. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для вивчення курсу достатньо знань шкільної програми. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма навчання 
Назви розділів і тем        

  Всього Лекції Семінари СРС 

РОЗДІЛ 1. 

Загальні положення теорії інформаційного права 
       

1 Вступ до інформаційного права 6 2 2 2 

2 
Інформаційна сфера та інформаційна 

інфраструктура 
6 2 2 2 

3 Інформаційні правовідносини 6 2 2 2 

4 
Система принципів, інститутів та понять 

інформаційного права 
6 2 2 2 

 Всього за розділом 1 24 8 8 8 

 

РОЗДІЛ 2. 

Правове регулювання суспільних відносин  

в інформаційній сфері України 

       

5 Правовий режим публічної інформації 6 2 2 2 

6 
Правове регулювання інформаційної діяльності 

засобів масової інформації. 
6 2 2 2 

7 
Законодавче обмеження права на поширення 

інформації 
6 2 2 2 

8 Суб’єкти створення та збереження інформації 6 2 2 2 

9 Суб’єкти розповсюдження інформації 6 2 2 2 

  Всього за розділом 2 30 10 10 10 

  МКР 4 - - 4 

  Залік 2 - - 2 

  Всього годин: 60 18 18 24 

  



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика : 
монографія / О. А. Баранов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 497 с. 

2. Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О.А. Баранов. – К. 
: Видавничий дім "СофтПрес", 2005. – 316 с. 

3. Презентації лекції до кожної теми 

Всі монографії  розміщені у вільному доступі за адресою: 
https://baa129.wixsite.com/baranov/books 

Додаткова література 

1. Закон України «Про інформацію” / Верховна Рада України // Відомості Верховної ради 
України. – 1992. – № 48. – ст. 650. 

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» / Верховна Рада України // Відомості 
Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст.314. 

3. Закон України «Про захист персональних даних» / Верховна Рада України // Відомості 
Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481. 

4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» / Верховна Рада 
України // Відомості Верховної ради України. – 1991. – № 1. – ст. 1 

5. Закон України "Про Національну програму інформатизації" / Верховна Рада України // 
Відомості Верховної ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опанування дисципліни  здійснюється на засадах проблемного методу навчання, тобто 

шляхом виявлення проблемних питань і вирішення їх на основі інтерактивної дискусії. Для 

підвищення рівня з’ясування змісту дисципліни інформація надається також через зоровий канал 

сприйняття за допомогою презентацій.  
У процесі викладання приділяється увага подальшому розвитку когнітивних навичок в 

частині пошуку інформації, зокрема нормативно-правової, її аналізу, виявлення правових 

проблем, визначення можливих шляхів їх вирішення, складання необхідних документів для їх 

вирішення. 

Пошук та вирішення правових проблем в процесі колективної роботи здійснюється на основі 

особистісно-орієнтованих (розвиваючих) технологіях, які гуртуються на активних формах і методах 

навчання («мозковий штурм», «аналіз ситуацій» дискусія кейс-технологія, проектна технологія і 

ін.). 
Звичайно буде забезпечуватись допомога в опануванні відповідних інформаційно-

комунікаційних технологій для забезпечення проблемно-дослідницького характеру процесу 
навчання та активізації самостійної роботи студентів (електронні презентації власних есе та 
доповідей тощо). 

 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

До самостійної роботи студентів включається підготовка до аудиторних занять шляхом опанування 
матеріалів лекції та вивчення базової і додаткової літератури. Розв’язок кейсів та практичних 
задач, підготовка юридичних документів.  

Рекомендований загальний час для підготовки до одного практичного заняття — 2 години. 



 

Політика та контроль 

№ 

З/п 

Контрольний захід %  Ваговий бал Кількість Всього 

1 Доповіді на семінарських 

(опрацювання лекційного 

матеріалу) 

50 7 7 49 

2 Виконання практичних завдань 40 10 4 40 

3 Модульна контрольна робота 10 11 1 11 

 Всього 100 

 

Теоретична частина включає в себе опрацювання студентами  лекційного матеріалу та виступів з 
доповідями. Критерії оцінювання: 

Ваговий 

бал 

Критерій оцінювання 

6-7 Здобувач виконав додаткові творчі завдання (проаналізував наукові джерела, 
судову практику) 

5 Здобувач опрацював матеріали лекцій, додаткову літературу, вільно володіє 
матеріалом, вірно відповідає на питання, підтримує дискусію. 

4 Здобувач опрацював лише матеріали  лекцій добре володіє матеріалом, вірно 
відповідає на питання. 

 
Практична частина семінару включає в себе такі види робіт: 
 
 

№ 

практичної 

роботи 

Ваговий бал Вид роботи 

1 10 Презентація з доповіддю, виконання творчих завдань. 

2 10 Письмовий аналіз юридичних документів. 

3 10 Письмове вирішення задач та кейсів. 

4 10 Аналіз судової практики, аналітичних матеріалів. 

 
Модульна контрольна робота 
 

Ваговий 

бал 

Критерій оцінювання 

11 Виконується у формі тестових завдань 
Тест розрахований на 11 питань. 
Питання, з одним варіантом правильної відповіді 
Критерії оцінювання:  
1 правильна відповідь — 1 бал. 



Заохочувальні бали*: 
 

Ваговий 

бал 

Вид роботи 

10 підготування та опублікування тез доповіді статті в науковому фаховому виданні  
за тематикою курсу (у співавторстві, чи під науковим керівництвом викладачів)  

 *До рейтингу зараховується один із запропонованих видів заохочувальних балів, і не 
звільняє студента від обов’язку виконати умови допуску до іспиту.  

Календарний  контроль 

Метою проведення календарного контролю є виявлення якості виконання графіка освітнього 

процесу студентами. 

 

Критерій Перший Другий 

Термін  8-й тиждень 14-й тиждень 

Умови отримання позитивного результату 10 балів 40 балів 

 
 
Семестровий контроль 

 
Можливість отримання оцінки “автоматом”: так, для студентів, які виконали умови допуску до 
заліку і мають рейтинг ≥ 60 балів. 
Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 
балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому 
за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді 
залікової контрольної роботи або співбесіди 
 

Обов’язкові умови допуску до заліку 

Активна робота на всіх лекціях. 

Активна робота не менш як на 7 семінарських заняттях, з них особиста активність (доповіді, 
захист творчих робіт, участь у дискусії) не менше 15 хв. кожного заняття. 

Виконання 4 практичних робіт. 

Виконання МКР 

Поточний рейтинг RD ≥ 40 

 
 
Залік проходить за умовами жорсткого РСО (попередні бали анулюються). 
Залік проходить у формі он-лайн тестування 
 
 

Вид завдання Статус Бали 

Он-лайн тестування  обов’язкове 100 



 
Тест складається з 25 завдань різної складності і змісту, оцінюється у 4 бали кожне 
25*4 = 100 
 
 
 
Таблиця переведення рейтингових балів за університетською шкалою 
 

Рейтингові бали Оцінка за університетською 

шкалою 

95-100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

 Менше 60 Незадовільно 

Невиконання умов 

допуску 
Не допущено 

 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено д.ю.н., професор Олександр БАРАНОВ 

       к.ю.н., ст. викладач Марія ДУБНЯК 

Ухвалено кафедрою інформаційного права та права інтелектуальної власності 

 (протокол №12 від 18 червня 2020  року). 

Погоджено Методичною радою університету (Протокол №6 від 25.02.2021 року) 


