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«Актуальні питання інформаційного права» є поглиблення знань аспірантами 

(ад’юнктами) університету щодо теоретико-правових категорій науки 

інформаційного права та оволодіння його термінологією; розуміння 

теоретичних та практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань у цій сфері; вивчення новітніх тенденції щодо реформування 

інформаційного права, його системи, правових норм та відносин; формування 

вмінь та навичок у сфері реалізації інформаційного законодавства, 

правильного тлумачення та реалізації законодавчих норм у практичній 

діяльності органів публічної адміністрації щодо використання публічних 

інформаційних ресурсів. 

Згідно з освітньо-науковою програмою, вивчення навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми інформаційного права» має сформувати та 

актуалізувати такі результати навчання аспіранта (ад’юнкта) як: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та 

обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

правозастосування.  

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування 

правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної 

влади. 



ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні 

та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку 

правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу 

при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, 

пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та 

представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних 

методів пізнання об’єктивної дійсності.  

ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти 

презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою з 

використанням правничої термінології.  

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових 

досліджень та прийняття експертних рішень.  

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб’єктів. 

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення. 

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та 

контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних 

інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 

юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в 

тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових 

комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому 

числі для міжнародного наукового співробітництва. 

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки та порядку. 

Стислий опис навчальної: для вивчення обов’язкової дисципліни 



відведено 3 кредити ЄКТС (90 годин). Програма складається з 4 тем. 

Формами індивідуального завдання є виступи з науковими доповідями на 

науково-практичних заходах, підготовка наукових статей, тез доповіді. 

Завдання навчальної дисципліни: поглиблення знань необхідних для 

засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань про 

інформаційне право та його основні інститути, оволодіння термінологією 

інформаційного права. 

Форми (методи) навчання: словесні (лекція), наочні (пояснювально-

ілюстративний, інформаційно-рецептивний), дослідницький, репродуктивний, 

науково-корпоративний, науково-методологічний, дискусивної суперечки. 

Проблемні лекції. Проведення захисту індивідуальних завдань.  

Консультативна он-лайн допомога кафедри: 

https://dduvs.in.ua/struktura-universitetu/kafedri/administrativnogo-prava-protsesu-

ta-administrativnoyi-diyalnosti-ovs/ 

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання 

навчальної дисципліни:  

Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор 

кабінет 405, 0679711042, mironyk1977@ukr.net 

Консультації: понеділок, 14.30-17.00 

 

Блінова Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент 

кабінет 405, 0967917242, blinovahanna@i.ua 

Консультації: середа 14.30-17.00 


