Інформаційне право
1. Мета - ознайомлення студентів із значенням норм права, що
регулюють пошук, отримання, виробництво та поширення інформації,
юридичними гарантіями реалізації права громадян на інформацію в умовах
становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
2. Студент повинен знати:
 основні поняття інформаційного права;
 предмет та метод інформаційного права;
 структуру інформаційного права;
 джерела інформаційного права;
 об’єкти та суб’єкти інформаційного права;
 основні інформаційні права та свободи громадян;
 підстави для їх обмеження.
 мати уявлення про стадії та моделі розвитку інформаційного
суспільства, історію розвитку українського законодавства в інформаційній
сфері, об’єктивні закони розвитку інформаційної сфери.
 право на доступ до інформації;
 особливості правовідносин у сфері масової інформації;
 поняття, властивості та структуру інформації з обмеженим доступом;
 державну політику в інформаційній сфері;
 міжнародне інформаційне законодавство;
 мати уявлення про інформаційний суверенітет держави;
 про міжнародно-правове регулювання окремих сфер інформаційноправових відносин;
Студенти повинні уміти:
 визначати та застосовувати методи інформаційного права;
 правильно визначати правовий режим для окремих видів
інформаційних ресурсів;
 реалізовувати права громадянина на інформацію;
 роз’яснювати громадянам їх права на недоторканність приватного
життя;
 професійно поєднувати ідеї свободи інформації з законодавчим
забезпеченням права на інформацію та регулюванням інформаційних
відносин.
 визначати об’єкт та суб’єкт права на державну, комерційну, банківську,
професійну, службову таємницю;
 використовувати інформаційні системи нормативно-правових актів;
 включатися у нормотворчий процес;
 усвідомлювати
важливість
інформаційно-правової
грамотності
спеціалістів-юристів під час спілкування з юридичними особами та
громадянами від імені державної влади та місцевого самоврядування за
реальними питаннями в інформаційній сфері.
3. Зміст дисципліни
Модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Предмет і методологія інформаційного права України. Система
інформаційного права і законодавства.
Тема 2. Об'єкт та суб`єкт інформаційно-правових відносин.
Тема 3. Зміст інформаційно-правових відносин. Негативні прояви в сфері
інформаційних відносин та шляхи їх подолання.
Тема 4. Інформаційні структури і відносини та їх роль у державній
політичній і суспільній системах України.
Модуль 2 . Особлива частина інформаційного права
Тема 5. Конституційне і загальне інформаційно-правове регулювання.
Правове регулювання в сфері діяльності засобів масової інформації.
Тема 6. Правове регулювання відносин з приводу інформації з
обмеженим доступом
Тема 7. Правове регулювання в архівній, статистичній і бібліотечній
сферах інформаційних відносин.
Тема 8. Правове регулювання в сфері технічної інформації й
автоматизованих систем.
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