
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
1. Метою вивчення навчальної дисципліни є створення теоретико-правової 

основи для набуття аспірантами фундаментальних знань з основних 

понять, категорій та інститутів вітчизняного інформаційного права; 
теоретичне узагальнення процесів розвитку інформаційних 

правовідносин в умовах глобалізації та тенденцій правового їх 
регулювання, здійснення та значення державної інформаційної політики з 

огляду на євроінтеграційні прагнення України. 
 

2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
– поглиблення знань аспірантів щодо існуючих проблем інформаційно-

правового регулювання суспільних відносин на різних рівнях реалізації 
публічної влади, способи та шляхи розв’язання цих проблем з урахуванням 

сучасного стану розвитку інформаційного законодавства; 
– розвиток інтелектуального і загальнокультурного рівня на основі отримання 
нових знань про суспільні відносини у контексті чинного інформаційного 

законодавства;  
– розширення фахової ерудиції; розуміння сутності і шляхів вирішення 

відповідних проблем, вдосконалення навичок послідовно, логічно й творчо 
мислити. 

 
3. Згідно з вимогами освітньої програми аспіранти повинні:  

знати: 
1) основні міжнародні (у тому числі європейські) стандарти інформаційного 

права та практику його застосування; 
2) загальні засади застосування інформаційного законодавства в зарубіжних 

країнах;  
3) загальні засади державної інформаційної політики України; 

 
уміти: 
1) виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку 

роботу в галузі інформаційного права; 
2) готувати проекту пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних 

нормативно-правових актів. 
 

Форми навчання: лекції, практичні заняття та самостійна робота аспіранта. 
 



Опис дисципліни: дисципліна «Проблеми інформаційного права» належить до 
переліку дисциплін з циклу професійної підготовки аспіранта. Вона забезпечує 

особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на 
формування науковця, здатного до розуміння нинішніх проблем 

інформаційного права. Особлива увага приділяється аналізу процесів розвитку 
інформаційних правовідносин в умовах глобалізації та тенденцій їх правового 
регулювання, здійсненню державної інформаційної політики з огляду на 

євроінтеграційні прагнення України. 
Дисципліна вивчається на 2-му році навчання за освітньо-науковим рівнем 

«доктор філософії» в обсязі: 
- 30 годин, у тому числі 12 годин аудиторних занять (8 год. – лекційні заняття, 

4 год. – практичні заняття), 18 годин самостійної роботи; 
 

Критерії оцінювання: семінари, усні опитування, тестові завдання, експрес 
опитування. 

 
Підсумковий контроль 

• форми підсумкового контролю – залік; 
• критерії оцінювання – за 100-бальною системою оцінювання; 
• таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 

за шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 
 



 


