АНОТАЦІЯ
дисципліни «Інформаційно-правове забезпечення в аграрній сфері»
Мета: Останнім часом спостерігається невпинне розширення сфери
застосування сучасних інформаційних технологій практично у всіх галузях, у
тому числі у правовому забезпеченні аграрної сфери. Навчальна дисципліна
«Інформаційно-правове забезпечення в аграрній сфері» передбачає вивчення
особливостей правового регулювання інформаційних процесів в агарній
сфері у сучасний період. Основних аспектів інтеграції права і інформаційних
технологій
в
діяльність
сільськогосподарських
товаровиробників.
Ознайомлення з сучасними законодавчими і нормативно-правовими
проблемами забезпечення інформаційної безпеки. Відповідно мета курсу
полягає в формуванні у спеціалістів необхідні теоретичні знання і практичні
навички з організації інформаційно-правового забезпечення суб'єктів
господарювання в сфері аграрного виробництва, ознайомити з сучасними
законодавчими і нормативно-правовими проблемами забезпечення
інформаційної безпеки у агропромисловому комплексі України.
По закінченню вивчення курсу студенти повинні
Знати:
сутність та принципи інформаційного забезпечення діяльності суб'єктів
господарювання в сфері аграрного виробництва;
законодавство про інформаційні технології;
структуру інформаційного законодавства, що регулює відносини в
сфері інформаційного забезпечення в аграрній сфері;
поняття суб`єктів і об`єктів права інформаційних технологій;
зміст правовідносин;
проблеми забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням норм
вітчизняного законодавства і міжнародного права;
проблеми застосування юридичної відповідальності за правопорушення
в сфері зберігання комерційної таємниці.
Уміти:
вільно орієнтуватися в нормативно-правових актах, що становлять
систему інформаційного законодавства;
здійснювати порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань
інформаційно-правового забезпечення;
вміти вести пошук необхідних нормативно-правових актів та
інформаційно-правових норм в системі чинного законодавства, в тому числі
за допомогою автоматизованих інформаційно-правових систем;
кваліфіковано тлумачити і застосовувати законодавство з
інформаційних
правопорушень,
інформаційному
ринку,
суб'єктам

інформаційного права та іншим проблемам інформації та інформаційних
ресурсів;
виробити навички творчого мислення для самостійного підвищення
знань законодавства, рівня своєї професійної підготовки, вміння
орієнтуватися у великому і динамічно розвинутому інформаційному
законодавстві, розробляти і вирішувати нові інформаційно-правові проблеми;
застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.
Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Загальна частина інформаційно-правового
забезпечення в аграрній сфері
Інформаційна технологія: поняття, склад. Сучасні інформаційні
технології, їх актуальність для агропромислового комплексу. Мета, завдання
і пріоритетні напрями інформатизації аграрної сфери. Поняття інформації.
Класифікація інформації з урахуванням особливостей аграрного сектору
економіки. Ринкова інформація. Інформаційно-правове забезпечення
підсистеми розвитку аграрного ринку. Інформація з обмеженим доступом.
Поняття, змiст та види інформаційно-правових відносин у галузях
АПК. Суб’єкти інформаційно-правових відносин у галузях АПК, їх види.
Правосуб’єктність учасників інформаційно-правових відносин. Зміст
інформаційно-правових відносин в аграрному секторі.
Поняття системи інформаційного законодавства, що регулює відносини
в агропромисловому комплексі, його структура і характеристика. Адаптація
та гармонізація нормативно-правової бази регулювання в системі
інформаційного забезпечення аграрної сфери.
Змістовий модуль 2. Особлива частина інформаційно-правового
забезпечення в аграрній сфері
Поняття інформаційного забезпечення управління підприємствами
агропромислового комплексу. Мета інформаційного забезпечення управління
аграрним комплексом. Основні етапи інформатизації управлінської
діяльності в АПК.
Інформаційно-маркетингові центри. Інформаційно-аналітична система
моніторингу виконання показників соціально-економічного розвитку
аграрного сектору.
Поняття, зміст, правові засади інформаційно-консалтингового
забезпечення АПК. Методи організації агроконсалтингової діяльності.
Дорадництво. Види сільськогосподарських дорадчих послуг.

Правове регулювання інформаційного забезпечення формування ринку
земель. Особливості інформаційно-правового забезпечення діяльності
сільськогосподарських товаровиробників, переробних агропідприємств.
Інформаційно-правове забезпечення агроекологічної діяльності.
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