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Дисципліна “Законодавче забезпечення інформаційної 

діяльності” є нормативною дисципліною зі спеціальності 029 

“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для освітньої 

програми другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається 

в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація курсу Курс зосереджений на питаннях сучасних тенденцій розвитку 

правового регулювання інформаційної діяльності: гарантії прав і 

свобод особистості в інформаційному суспільстві, доступу до 

публічної інформації, правового режиму роботи з персональними 

даними, електронними документами та послугами.  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни “Законодавче 

забезпечення інформаційної діяльності” є формування комплексу 

фахових знань чинного інформаційного законодавства, що дає 

можливість ефективно використовувати його у навчальній, 

науковій і практичній діяльності.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Нормативні документи: 

1. Закон України "Про авторське право і суміжні права" 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text 

2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text 

3. Закон України "Про видавничу справу" [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
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%D0%B2%D1%80#Text 

4. Закон України “Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text 

5. Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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програм, баз даних" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text 

18. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 

інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

19. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text 

20. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості 

в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text 

21. Типова інструкція з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18 

 

Рекомендована література: 
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значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. 

"Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-

10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" 

/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ, 

2012. – 183 с. 

2. Букшина Т. Інформаційна діяльність спеціальної наукової 

бібліотеки / Т. Букшина // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 

12. –  С. 24–27. 

3. Вилегжаніна М. В. Функції нормативно-правового акту / 

М. В. Вилегжаніна // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 31–35. 

4. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку 

бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, 

модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – 

Kиїв : Академперіодика, 2014. – 362 с. 

5. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі 

управління суспільними процесами : політико-комунікаційний 

аспект / Т. Гранчак ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 

Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 184 с.: іл. 

6. Давидова І. О. На шляху до електронної бібліотеки : 

правові аспекти / І. О. Давидова // Вісник Харківскьої державної 

академії культури: зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 6. – С. 167–

178.  

7. Давидова І. О. Інформаційне право як основа інтеграції 

України до світового інформаційного простору / І. О. Давидова // 

Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2002. – 

Вип. 9. – С. 98–106. 

8. Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з 

документами, що містять службову інформацію / О. В. 

Денисенко // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 88–94. 

9. Доступ до архівних документів : законодавство і практика 

/ упоряд. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2010. – 416 с. 
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Шемшученко (заг. ред.), І. С. Чиж (заг. ред.). Т. 5: Міжнародно-
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Національного університету "Одеська юридична академія", 

галузь знань – 08 "Право", спеціальність – 081 "Право" 

(спеціалізація – "Публічне право") / Б. А. Кормич, О. П. Федотов, 

Т. В. Аверочкіна. – 2018. – 150 с. 

12.  Майстренко А. А. Нормативно-правове забезпечення 
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: навч. посібн. / А. І. Марущак. – Київ: КНТ, 2007. – 531 с. 

14.  Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ / О. 



Нестеренко. – Харків : Наукове видавництво "Акта". – 2012. – 

306 с. 

15.  Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до 

інформації в бібліотеках : зарубіжний досвід / В. С. Пашкова. – 

Київ: Афіна, 1996. – 48 с. 

16.  Приходько Л. Оцифрування об'єктів культурної 

спадщини за нормативно-правовими документами 

Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав 

/ Л. Приходько // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 104–131. 

17.  Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика 

/ упоряд. О. М. Павліченко, Р. І. Стадник ; ГО «Харківська 

правозахисна група». – Харків: ТОВ «Видавництво права 

людини», 2015. – 216 с. 

18.  Службова інформація : порядок віднесення та доступу. 

Практичний посібник / за редакцією Д. М. Слизьконіс. Автори-

укладачі: О. Л. Огданська, В. В. Таран, В. В. Щербаченко. – Київ 

: Центр політичних студій та аналітики, 2014. – 76 с. 

 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 30 годин аудиторних занять (16 годин лекцій, 14 годин 

практичних занять) та 60 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні  

знати:  

- роль інформаційного законодавства України у розвитку 

сучасного суспільства, сучасні наукові концепції у сфері 

інформаційного права; 

- інформаційні права та свободи особистості, європейський 

досвід; 

- структуру законодавчої бази інформаційної діяльності; 

- зміст нормативно-правових актів для вирішення практичних 

питань щодо створення, зберігання та використання 

інформаційних ресурсів, 

- законодавчі аспекти надання бібліотечних, архівних та 

інформаційних послуг: основних та додаткових; 

вміти:  
- вільно оперувати основними поняттями та термінами 

інформаційного законодавства; 

- вести пошук інформаційно-правових норм чинного 

законодавства та використовувати нормативні документи у 

практичній інформаційній роботі бібліотеки та архіву; 

- обґрунтовувати власну думку щодо проблемних питань 

організації діяльності інформаційних установ, формувати 

стратегії модернізації, підвищення ефективності інформаційної 

діяльності. 

Ключові слова Інформація, інформаційна діяльність, законодавство, правове 

регулювання, інформаційні запити, доступ до інформації, 

персональні дані, заклади культури, бібліотека, архів, адвокація 

Формат курсу Змішаний 

 Проведення лекцій, практичних занять, надання консультації  

Теми Тема 1. Розвиток законодавства України у сфері обігу 

інформації. Закон України “Про інформацію”. 

Тема 2. Доступ до публічної інформації. 

Тема 3. Законодавство України щодо звернення громадян. 

Тема 4. Інформація з обмеженим доступом. Обробка 



персональних даних: законодавче регулювання. 

Тема 5. Проблема правового регулювання роботи з 

електронними документами та послугами. 

Тема 6. Інформаційне право та архівні установи. Інформаційна 

діяльність архівів.  

Тема 7. Доступ до архівних документів та архівної інформації: 

правовий аспект. 

Тема 8. Основні положення Закону України “Про бібліотеки і 

бібліотечну справу”. 

Тема 9. Бібліотечна практика та авторське право в Україні.  

Тема 10. Законодавство України щодо формування комплексної 

системи захисту інформації в бібліотеках. 

Тема 11. Законодавче забезпечення функціонування бібліотек в 

умовах ринкової економіки. Нормативні акти щодо надання 

платних послуг в бібліотеках України. 

Тема 12. Закон України “Про державні цільові програми”. 

Державні цільові програми в інформаційно-бібліотечній сфері. 

Тема 13. Мета, завдання та види адвокаційної діяльності 

бібліотек. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік виставляють за результатами усіх видів навчальної роботи. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

архівознавства та бібліотечної справи. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, презентації, індивідуальні письмові роботи, дискусії. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних 

програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за таким співвідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50; 

• підготовка концепції адвокаційної діяльності бібліотеки: 30 % 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• підготовка есе з питань дотримання законодавства України у 

певному напрямі діяльності архіву/бібліотеки: 20 % семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 20. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт. Зокрема, індивідуальна робота щодо 

створення  концепції адвокаційної діяльності бібліотеки, есе з 

питань дотримання законодавства у роботі архіву/бібліотеки. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями та міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідування занять – важлива умова навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають лекції (онлайн) і практичні заняття 



курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися  термінів, визначених для виконання 

всіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачами виключно в освітніх цілях без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях та за самостійні письмові роботи. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студентів під час практичного заняття, а також 

користування мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, несвоєчасне 

виконання поставленого завдання  та ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу 

 

 

 

 
 

 


