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Метою навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне право» є: 

- ознайомити студентів із основними науковими проблемами міжнародного інформаційного 

права; 

- ознайомити студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері правового 

регулювання міжнародних інформаційних відносин; 

- сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

регулювання інформаційних правовідносин; 

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області міжнародного інформаційного права;  

- формування у студентів правничого світогляду, правосвідомості і правої культури 

правознавця. юридичне мислення; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих 

знань на практиці. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне право» включає 

викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

- основних наукових проблем міжнародного інформаційного права; 

- правового статусу суб’єктів міжнародного інформаційного права; 

- теоретичних засад щодо системи нормативних актів міжнародного інформаційного 

права; 

- сучасних тенденцій в сфері міжнародної інформаційного співробітництва і 

інформаційної безпеки; 

- правового регулювання захисту інформаційних прав людини; 

- універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання 

інформаційних відносин. 

 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне інформаційне право» є 

однією із нормативних навчальних дисциплін для підготовки студентів бакалаврату. 

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Міжнародне інформаційне право» належить до обов’язкових компонентів освітньої 

програми за спеціальністю «Міжнародне право», галузі знань «Міжнародні відносини». 

Навчальна дисципліна «Міжнародне інформаційне право» пов’язана з навчальними 

дисциплінами: «Міжнародне право (основні галузі та інститути)», «Право міжнародних 

організацій», «Право міжнародної безпеки»,  тощо. 
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Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

ЗК 3. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7. Здатність до критики й самокритики, активна життєва позиція. 

ЗК 8. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

використання сучасних інформаційних технологій і баз даних.  

Фахові компетентності 

ФК 1. Фундаментальні знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної обов’язковості; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування; вміння працювати з різними 

джерелами сучасного міжнародного права. 

ФК 3. Базові уявлення про різні правові системи — національні, міжнародну, європейську; 

розуміння причин їхньої множинності, а також механізми взаємодії; знання 

характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому міжнародного 

права; розуміння теоретичних підходів до співвідношення національного та 

міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої взаємодії. 

ФК 4. Фундаментальні знання загальнотеоретичних аспектів правової науки; обізнаність з 

основними теоретичними течіями, школами, підходами до розуміння права; розуміння 

місця права серед інших феноменів соціальної реальності та наявних зв’язків між 

ними; володіння юридичним категоріальним апаратом. 

ФК 7. Знання процесів нормотворення; здатність розробляти проекти нормативно-правових 

актів та супровідну документацію, а також забезпечувати їхній експертний аналіз, 

виявляти недоліки й пропонувати шляхи виправлення й удосконалення. 

ФК 12. Здатність розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи 

проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань. 

ФК 13. Знання загальносистемних інститутів міжнародного права: міжнародної 

відповідальності, засобів мирного вирішення міжнародних спорів тощо. 

ФК 14. Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних 

питань міжнародного права: територія в міжнародному праві; міжнародно-правові 

механізми захисту прав людини; статус за міжнародним правом морських і повітряних 
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просторів, космічного простору; застосування сили в міжнародному праві тощо. 

ФК 16. Фундаментальні знання міжнародних механізмів захисту прав людини; знання й 

уміння застосовувати положення ключових міжнародно-правових документів із 

захисту прав людини; широка обізнаність із універсальними та регіональними 

інституційними механізмами захисту прав людини 

ФК 19. Фундаментальні знання права міжнародних організацій; розуміння й уміння 

вирішувати найпоширеніші юридичні проблеми в роботі міжнародних організацій. 

Програмні результати 

ПРН 2. Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування. 

ПРН 3. Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття. 

ПРН 4. Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних 

питань міжнародного права. 

ПРН 6. Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії. 

ПРН 7. Застосування знань стандартів міжнародного права для здатності розробляти 

юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції 

опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних 

питань. 

ПРН 13. Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного 

права, співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, 

напрями розвитку загальних принципів міжнародного права. 

ПРН 14. Формування суджень про стан ефективності міжнародних контрольних механізмів. 

ПРН 16. Формування суджень про форми, способи та чинники ефективності механізму 

імплементації міжнародно-правових норм на національному рівні. 

ПРН 18. Формування суджень про переваги та недоліки участі України в міжнародних 

організаціях. 

 

Змістові модулі : 1 модуль (теми 1-4) 
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2 модуль (теми 5-7) 

2 модуль (теми 8-10) 

 

Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне право» 

становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Історія 

міжнародного права», «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» «Міжнародне 

публічне право: основи теорії», «Міжнародне право (основні галузі та інститути)».  

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Очікувані результати навчання  дисципліни «Міжнародне інформаційне право» 

передбачає формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного 

інформаційного права; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку міжнародного 

інформаційного права на універсальному та регіональному рівні, а також в окремих 

секторах економіки; 

• визначати зміст міжнародних зобов’язань держав-членів міжнародних інформаційних 

організацій;  

• аналізувати особливості правого регулювання окремих видів інформації на 

міжнародному рівні; 

• аналізувати особливості міжнародного правого співробітництва в сіфері 

інформаційної безпеки. 

 

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 
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помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 
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 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 

 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи, успішна участь в 

олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 
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Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 

90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  
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VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

«МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» 
 
№ Курс 3 Семестр 6 

Обсяг в кредитах 
ЄКТС/Всього годин у 

семестрі _____4/120____ 
 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  
Лекці 

ї 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. 

зан.  

(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Зміст овий модуль 1.  
Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права 

1. Поняття міжнародного 

інформаційного права. 

2 1   6 У, ПК, 

СР. 

 

2. Встановлення нового 

інформаційного порядку. 

1 1   6 У,ПК, 

СР. 

 

3.  Міжнародно-правове 

регулювання інформаційного 

суспільства. 

1 1   9 У, СР, 

ПК, 

КР. 

 

4. Діяльність міжнародних 

організацій в міжнародній 

інформаційній сфері. 

5 1   6   

Зміст овий модуль 2.  
Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації 

5. Міжнародні стандарти відносно 

доступу, користування та 

поширення інформації. 

5 1   9 У, СР, 

ПК. 

 

6. Захист особистих даних. 2 1   9 У,ПК, 

СР.  

 

7. Доступ населення до 

екологічної інформації. 

2 2   9 У, ПК, 

КР. 

 

Зміст овий модуль 3.  
Окремі питання особливої частини міжнародного економічного права 

8. Інформаційна безпека та 
міжнародне інформаційне 
право. 

4 2   8 У,ПК, 

СР. 
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9. Міжнародне регулювання 
супутникового теле- та 
радіомовлення. 

2 1   8 У, СР, 

ПК. 

 

10 Інтернет та проблеми його 
правового регулювання. 

2 1   10 У, ПК, 

СР, КР. 

 

 Разом годин : 120 26 14   80 Залік  
 
 
 
Форми контролю: 

Усне опитування – У 
Контрольні роботи – КР 
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
Тестування - Т 
Інші – ______________________ 
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6.1. Плани лекцій  
 

Зміст овий модуль 1 
Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права 

 
Тема 1. Поняття міжнародного інформаційного права  

1. Поняття інформації та її види. 

2. Поняття міжнародного інформаційного права. 

3. Принципи МІП. 

4. Співвідношення МІП та національного інформаційного права. 

Література [1-69, 74, 81] 

 

Тема 2. Встановлення Нового інформаційного порядку  

1. Виникнення концепції Нового міжнародного інформаційного порядку. 

2. Роль міжнародних організацій розвитку НМІП. 

3. Подальший розвиток концепції міжнародного інформаційного порядку. 

Література [1, 12.15, 17,21, 37-38, 86] 

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства 

Перехід до нового типу суспільства — інформаційного. Правові основи інформаційного 

суспільства. 

Проблеми розвитку інформаційного суспільства в діяльності міжнародних організацій. 

Характерні риси європейської моделі інформаційного суспільства. 

Література [1-9, 15,18.22, 25, 29-30, 32, 37-39, 42, 45, 53, 73, 83-85, 88] 

 

Тема 4. Діяльність міжнародних організацій в міжнародній інформаційній сфері 

1. Діяльність ООН в сфері інформації й комунікації. 

2.  Інформаційна діяльність ЮНЕСКО. 

3. Всесвітній поштовий союз і його роль у забезпеченні обміну інформацією між 

державами, юридичними та фізичними особами. 

4. Діяльність Ради Європи в міжнародній інформаційній сфері. 

5. Діяльність Європейського Союзу в міжнародній інформаційній сфері. 

6. Європейська конференція адміністрацій пошт і електрозв’язку. 

7. Європейський інститут стандартів по електрозв’язку. 

8. Діяльність ОБСЄ в інформаційній сфері 

9. Розвиток інформаційних процесів на теренах СНД. 
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10. Інші міжнародні міжурядові організації в інформаційній сфері.  

11. Міжнародні неурядові організації в сфері інформації 

Література [10-30, 33, 37-38, 45, 57, 59-69, 72, 81, 86. 88] 

 

 

Змістовий модуль 2 

Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації 

 

Тема 5. Міжнародні стандарти відносно доступу, користування та поширення 

інформації 

1. Історія розвитку інформаційних прав. 

2. Універсальні міжнародні акти про стандарти доступу, користування та поширення 

інформації. 

3. Обмеження розповсюдження певних видів інформації в міжнародному 

інформаційному праві. 

4. Загальна характеристика європейських стандартів свободи слова. 

Література [1-57, 59-63, 70, 72, 75-86, 93, 95, 96] 
 

Тема 6. Захист особистих даних 

1. Положення міжнародних нормативних актів відносно права на інформаційну та 

комунікаційну приватність. Критерії обмеження права на приватність, встановлені 

міжнародними документами та практико Європейського Суду з прав людини. 

2. Діяльність Ради Європи в сфері захисту особистих даних. 

3. Діяльність Організації Економічної Співпраці і Розвитку (ОЕСР) в сфері захисту 

особистих даних. 

4. Діяльність Європейських Співтовариств – Європейського Союзу сфері в захисту 

особистих даних. 

Література [1-57, 59-63, 70, 72, 75-86, 93, 95, 96] 

 

Тема 7. Доступ населення до екологічної інформації 

Поняття, ознаки та види екологічної інформації. 

Нормативно-правове забезпечення реалізації права громадян на екологічну інформацію : 

міжнародні стандарти та законодавство різних країн світу. 

Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію : 

міжнародні стандарти та законодавство різних країн світу. 



 13 

Література [19, 41, 77, 82] 
 

Змістовий модуль 3 

Інформаційна безпека та міжнародне регулювання мовлення 

 

Тема 8. Інформаційна безпека та міжнародне інформаційне право 

1. Основні категорії інформаційної безпеки.  

2. Міжнародна інформаційна безпека.  

3. Основні напрями розвитку інформаційної безпеки в європейському регіоні. 

4. Інформаційна безпека та інформаційні війни. 

Література [1-32, 36-38, 40, 43-47, 49, 59-71, 77, 80, 82, 87, 90, 98] 

 

Тема 9. Міжнародне регулювання супутникового теле- та радіомовлення 

1. Діяльність міжнародних організацій по врегулюванню супутникового зв’язку.  
2. Міжнародно-правове регулювання супутникового теле- та радіомовлення.  
3. Правове регулювання супутникового теле- та радіо мовлення в ЄС :  

Література [10, 11, 23, 33, 43, 57, 81, 82, 86] 
 

Тема 10. Інтернет та проблеми його правового регулювання 

1. Поняття Інтернету та проблема його правового регулювання. 

2. Досвід різних держав щодо регулювання Інтернету. 

3. Регулювання Інтернету в Україні.  

Література [8-10, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 48-51, 53, 58, 66-69, 71, 80, 82, 89, 94, 97] 
 
 

6.2. Плани семінарських занять  
Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне 

право» є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних категорій міжнародного інформаційного 

права, отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізу міжнародно-парвових актів в сфері інформації,  

o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу 

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем міжнародного економічного права; 
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o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 

o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 

o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці 

міжнародного права; 

o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного права та 

суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи 

економічного права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне 

право» полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного інформаційного права; 

• предмету і завдань курсу "Міжнародне інформаційне право"; 

•  зв'язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами 

• сутності та системи міжнародного інформаційного права; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародного 

інформаційного права; 

• специфічних рис, що характеризують розвиток міжнародного інформаційного 

права на сучасному етапі; 

• засобів судового захисту в міжнародному інформаційному праві. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 

опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Міжнародне інформаційне 

право», які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  

 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  
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 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його 

структура: вступ ( 1-2 стор), основна частина ( 8-10 стор), висновки ( 1-2 стор); перелік 

використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. При підготовці 

реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути 

рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 

відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 

«Міжнародне інформаційне право». Тему реферату студент може вибрати як із 

запропонованих тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 
 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права 

 

Тема 1. Поняття міжнародного інформаційного права 

1. Поняття інформації та її види. Характерні риси міжнародного інформаційного простору 

2. Поняття міжнародного інформаційного права. 

3. Спеціальні принципи міжнародного інформаційного права (МІП). 

Теми рефератів :  

1. Інформація та її види. 

2. Історія розвитку міжнародного інформаційного права 

Література [1-69, 74, 81] 

 

Тема 2. Встановлення нового інформаційного порядку 

1. Встановлення концепції Нового міжнародного інформаційного порядку. 

2. Проблеми правового регулювання інформаційного суспільства. 

3. Європейський досвід побудови інформаційного суспільства. 

Теми рефератів :  

1. Історія розвитку міжнародного інформаційного права. 

2. Роль ООН та ЮНЕСКО в подальшому становленні НМІП. 
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3. Європейський досвід побудови інформаційного суспільства. 

Література [1-69, 73, 74, 81, 83-86, 88] 

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства 

1. Поняття та складові інформаційного суспільства. 

2. Проблеми розвитку інформаційного суспільства в діяльності ООН. 

3. Проблеми розвитку інформаційного суспільства в діяльності ЮНЕСКО. 

4. Регіональні та національні стратегії побудови інформаційного суспільства.  

5. Діяльність ЄКОСОР в сфері регулювання розвитку інформаційного суспільства. 

Теми рефератів :  

1. Теоретичні і прикладні аспекти становлення та розвитку глобального інформаційного 

суспільства.  

2. Моделі становлення інформаційного суспільства.  

3. Пан’європейська інформаційна стратегія та її основні напрями. 

4. Діяльність ООН та ЮНЕСКО в сфері регулювання розвитку інформаційного 

суспільства. 

Література [1-9, 15,18.22, 25, 29-30, 32, 37-39, 42, 45, 53, 73, 83-85, 88] 

 
Тема 4. Міжнародні організації в сфері МІ  

1. Діяльність ООН в сфері інформації й комунікації. 

2. Основні напрями діяльності ЮНЕСКО в інформаційній сфері. 

3. Всесвітній поштовий союз.  

4. Діяльність Ради Європи в міжнародній інформаційній сфері. 

5. Міжнародні неурядові організації в інформаційній сфері. 

Теми рефератів :  

1. Діяльність НАТО в сфері інформації й комунікації.  

2. Міжнародна телекомунікаційна спілка. 

3. Світова організація із захисту права інтелектуальної власності 

4. Міжнародна федерація з інформації та комунікації. 

5. Міжнародна асоціація по вивченню комунікації. 

6. Всесвітня асоціація християнської інформації. 

7. Міжнародний інститут зв’язку. 

8. Міжнародна (організація) мережа в центрі з документації й комунікації. 

9. Міжнародна асоціація дослідників комунікації. 

10. Міжнародна організація журналістів. 
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Література [10-30, 33, 37-38, 45, 57, 59-69, 72, 81, 86, 88 ] 

 

Змістовий модуль 2 

Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації 

 

Тема 5. Міжнародні стандарти відносно доступу, користування та поширення 

інформації 

1. Універсальні міжнародні документи,я кі встановлюють стандарти доступу, 

користування та поширення інформації. 

2. Обмеження в міжнародній інформаційній сфері, встановлені універсальними 

міжнародними актами. 

3. Стандарти доступу та до інформації та її поширення в Україні. 

Теми рефератів :  

1. Обмеження в міжнародній інформаційній сфері, встановлені універсальними 

міжнародними актами. 

2. Загальна Декларація прав людини 1948 р. про свободу слова. 

Література [1-57, 59-63, 70, 72, 75-86, 93, 95, 96] 

 

Тема 6. Захист особистих даних 

1. Діяльність Ради Європи у сфері захисту особистих даних. 

2. Організація Економічної Співпраці і Розвитку (ОЕСР) та захист особистих даних. 

3. Європейські Співтовариства – Європейський Союз та захист особистих даних. 

4. Захист особистих даних в Україні. 

Теми рефератів :  

1. Положення міжнародних актів відносно доступу до інформації про фізичних осіб. 

2. Застосування статті 10 Європейської конвенції в практику Європейського суду по 

правам людини.  

3. Захист чести та гідності за українським законодавством.  

4. Проблема захисту особистих даних в Україні. 

Література [2, 12-16, 20, 25, 28, 31, 37-39, 40, 49, 56, 61, 62, 65-67, 69, 80, 91] 

 

Тема 7. Міжнародні стандарти доступу населення до екологічної інформації 

1. Основні положення Орхузької конвенції “Про доступ до інформації, участь 

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

стосуються довкілля” 1998 р.  



 18 

2. Види та джерела екологічної інформації. 

3. Реалізація суб'єктивного права на екологічну інформацію. 

4. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

США. 

5. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію у 

Франції. 

6. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

Росії. 

7. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

Україні. 

Теми рефератів :  

1. Спеціальні міжнародні акти у сфері доступу фізичних осіб до інформації. 

2. Захист права громадян на екологічну інформацію : міжнародні стандарти. 

3. Регулювання доступу до персональних даних СНД. 

4. Проблема захисту особистих даних в Україні. 

5. Значення Орхузької конвенції для подальшого розвитку права населення на 

екологічну інформацію. 

6. Співробітництво країн-учасниць СНД у сфері екологічної інформації. 

7. Доступ населення до екологічної інформації в Україні. 

Література [19, 41, 77, 82] 

 

Змістовий модуль 3 

Інформаційна безпека та міжнародне регулювання мовлення 

 

Тема 8. Інформаційна безпека та міжнародне інформаційне право 

1. Поняття державної безпеки в інформаційній сфері. 

2. Інформаційні загрози в сфері державної інформаційної безпеки. 

3. Розвиток міжнародно-правового регулювання  інформаційної безпеки. 

4. Державна інформаційна безпека та інформаційні війни. 

5. Концепції державної інформаційної безпеки в різних країнах світу. 

Теми рефератів :  

1. Концепція державної інформаційної безпеки США. 

2. Концепція державної інформаційної безпеки Великобританії. 

3. Концепція державної інформаційної безпеки Франції. 

4. Концепція державної інформаційної безпеки Росії. 
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5. Концепція державної інформаційної безпеки України. 

Література [2, 12-16, 20, 25, 28, 31, 37-39, 40, 49, 56, 61, 62, 65-67, 69, 80, 91] 

 

Тема 9. Міжнародне регулювання супутникового теле- та радіомовлення 

1. Діяльність міжнародних організацій по врегулюванню супутникового зв’язку.  
2. Міжнародно-правове регулювання супутникового теле- та радіомовлення.  
3. Правове регулювання супутникового теле- та радіо мовлення в ЄС :  
Теми рефератів :  

1. Міжнародне співробітництво з використання телекомунікаційних ресурсів для 

боротьби зі стихійними лихами. 

2. Режим використання геостаціонарної орбіти та радіочастотного спектру. Цифрове 

телебачення (ВРК-2012). 

3. Положення Додатку до ГАТС щодо телекомунікацій. 

4. Організаційно-правова основа діяльності МСЕ та регіональних співдружностей 

зв’язку. 

Література [10, 11, 23, 33, 43, 57, 81, 82, 86] 

 

Тема 10. Інтернет та проблеми його правового регулювання 

1. Поняття Інтернету та проблема його правового регулювання. 

2. Досвід різних держав щодо регулювання Інтернету. 

3. Захист авторських прав в Інтернеті. 

4. Регулювання Інтернету в Україні.  

Теми рефератів :  

1. Правове регулювання Інтернет в країнах Європи. 

2. Правове регулювання Інтернет в країнах СНД. 

3. Боротьба з розповсюдженням порнографії через Інтернет. 

4. Боротьба з відмиванням брудних коштів через Інтернет. 

Література [8-10, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 48-51, 53, 58, 66-69, 71, 80, 82, 89, 94, 97] 

 

 
6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Основні завдання  

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 
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Додаткові завдання  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права 

 

Тема 1. Поняття міжнародного інформаційного права 

1. Класифікація інформації. 

2. Історія розвитку міжнародного інформаційного права. 

3. Джерела міжнародного інформаційного права. 

4. Держави як суб’єкти МІП. 

5. Транснаціональні інформаційні агентства як суб’єкти МІП  

Література [1-69, 74, 81] 
 

Тема 2. Встановлення нового інформаційного порядку 

1. Зв'язок між розвитком НМЕП і НМІП. 

2. Політико-юридичний та економіко-технічний аспекти нового міжнародного 

інформаційного порядку. 

3. Принципи нового міжнародного інформаційного порядку. 

4. Діяльність міжнародних організацій в напрямку розвитку концепції НМІП. 

Література [1, 12, 15, 17, 21, 37-38, 86] 
 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства 

1. Регіональні та національні стратегії побудови інформаційного суспільства.  

2. Туніське зобов’язання та Туніська програма для інформаційного суспільства (2005 р.).  

3. Діяльність ЄКОСОР в сфері регулювання розвитку інформаційного суспільства. 

4. Проблеми розвитку інформаційного суспільства в діяльності ЮНЕСКО.  

5. Нормативні документи Європейського союзу та Ради Європи в сфері побудови 

інформаційного суспільства.  

Література [1-9, 15,18.22, 25, 29-30, 32, 37-39, 42, 45, 53, 73, 83-85, 88] 
 

Тема 4. Діяльність міжнародних організацій в міжнародній інформаційній сфері 
1. Діяльність Міжнародного союзу електрозв’язку. 

2. Всесвітня метеорологічна організація. 

3. Міжнародна організація морського супутникового зв’язку. 

4. Діяльність НАТО у сфері інформації й комунікації.  

5. Міжнародна телекомунікаційна спілка. 
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6. Світова організація із захисту права інтелектуальної власності. 

7. Міжнародна федерація з інформації та комунікації. 

8. Міжнародна асоціація по вивченню комунікації. 

9. Міжнародна асоціація дослідників комунікації. 

Література [10-30, 33, 37-38, 45, 57, 59-69, 72, 81, 86. 88 ] 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації 

 
 

Тема 5. Міжнародні стандарти відносно доступу, користування та поширення 
інформації 

1. Види інформаційних прав і свобод. 

2. Розвиток концепцій права людини на комунікацію та права на приватність. 

3. Класифікація обмежень, встановлених МІП у міжнародній інформаційній сфері. 

4. Європейські стандарти свободи слова. 

5. Загальна характеристика законодавства України у сфері регулювання доступу до 

інформації та її розповсюдження. 

6. Загальна характеристика законодавства Франції у сфері регулювання доступу до 

інформації та її розповсюдження. 

7. Загальна характеристика законодавства Німеччини у сфері регулювання доступу до 

інформації та її розповсюдження. 

8. Загальна характеристика законодавства США у сфері регулювання доступу до 

інформації та її розповсюдження. 

9. Джерела та конституційні положення про пресу у Великобританії.  

10. Загальна характеристика законодавства країн Західної Європи у сфері регулювання 

засобів масової інформації. 

11. Загальна характеристика законодавства ФРН у сфері інформації. 

12. Загальна характеристика законодавства Франції у сфері інформації. 

Література [1-57, 59-63, 70, 72, 75-86, 93, 95, 96] 
 

 

Тема 6. Міжнародно-правовий захист особистих даних 

1. Основні положення Декларації “Про транскордонні потоки даних” ОЕСР 1985 р.  

2. Основні положення Рекомендації Ради ОЕСР “Про Керівні принципи щодо безпеки 

інформаційних систем” 1992 р.  
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3. Основні положення Рекомендації “Про Керівні принципи щодо політики у галузі 

криптографії” 1997 р. ОЄСР. 

4. Основні положення Декларації “Про захист приватності в глобальних мережах” ОЄСР 1998 

р. 

5. Основні положення Резолюції ЄС "Про захист прав індивідів стосовно технічного розвитку 

й обробки даних" 1979 р. 

6. Основні положення Директиви ЄС “Про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої 

обробки персональних даних та безперешкодного руху цих даних” від 24 жовтня 1995 р. 

7. Основні положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(94) 13 від 22 

листопада 1994 р. «Про заходи для забезпечення транспарентності (прозорості) засобів 

масової інформації» та Додатку до неї.  

8. Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту інформаційних прав 

людини. 

Література [2, 12-16, 20, 25, 28, 31, 37-39, 40, 49, 56, 61, 62, 65-67, 69, 80, 91] 
 

Тема 7. Міжнародні стандарти доступу населення до екологічної інформації 

1. Основні положення Орхузької конвенції “Про доступ до інформації, участь 

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

стосуються довкілля” 1998 р.  

2. Види та джерела екологічної інформації. 

3. Реалізація суб'єктивного права на екологічну інформацію. 

4. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

США. 

5. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію у 

Франції. 

6. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

Росії. 

7. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію в 

Україні. 

Література [19, 41, 77, 82] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Інформаційна безпека та міжнародне регулювання мовлення 
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Тема 8. Інформаційна безпека в міжнародній інформаційній сфері 
1. Види національної інформаційної безпеки. 

2. Типи інформаційних війн. 

3. Перспективи вступу України до інформаційного суспільства та інформаційна безпека 

нашої держави. 

4. Стан та перспективи розвитку державної інформаційної безпеки в Україні. 

5. Діяльність ООН в сфері розвитку міжнародної інформаційної безпеки. 

6. Діяльність НАТО в сфері розвитку міжнародної інформаційної безпеки. 

7. Діяльність ОБСЄ в сфері розвитку міжнародної інформаційної безпеки. 

8. Діяльність ОЕСР в сфері розвитку міжнародної інформаційної безпеки. 

9. Основні положення Концепції інформаційної безпеки держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав у військовій сфері від 4 червня 1999 р. 

Література [1-32, 36-38, 40, 43-47, 49, 59-71, 77, 80, 82, 87, 90, 98] 
 

Тема 9. Міжнародне регулювання супутникового теле- та радіомовлення 
1. Напрями міжнародно-правового регулювання супутникового зв’язку. 

2. Діяльність ІНТЕЛСАТ та ІНМАРСАТ в сфері регулювання супутникового зв’язку. 

3. Діяльність ЄВТЕЛСАТ в сфері регулювання супутникового зв’язку. 

4. Регулювання супутникового теле- та радіомовлення в рамках ГАТТ/СОТ. 

5. Правове регулювання супутникового теле- та радіомовлення в ЄС. 

6. Правове регулювання супутникового теле- та радіомовлення в РЄ. 

Література [10, 11, 23, 33, 43, 57, 81, 82, 86] 

 

Тема 10. Інтернет та його правове регулювання  
1. Законодавство розвинутих західних країн про регулювання мережі Інтернет. 

2. Найбільш поширені правопорушення в мережі Інтернет. 

3. Правове регулювання користування мережею Інтернет у країнах Сходу. 

4. Міжнародна система освіти за допомогою Інтернет. 

5. Стан розвитку правового регулювання Інтернет в Україні. 

Література [8-10, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 48-51, 53, 58, 66-69, 71, 80, 82, 89, 94, 97] 
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6.4.Індивідуально-консультативна робота 
 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Міжнародне інформаційне право», а також відпрацювання студентами пропущених занять 

та незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі міжнародного права та 

порівняльного правознавства. 

 

 
6.5 Методика активізації процесу навчання 

 
1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Міжнародне інформаційне право» 

передбачає:  

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також 

у процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного інформаційного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 

повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 
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можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 

позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 

 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Міжнародне інформаційне право».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Міжнародне інформаційне право». Під час семінарських занять застосовуються такі засоби 

контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 
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- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 

- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 

- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 
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“зараховано” чи “не зараховано”. 

 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ) 

 
Змістовний модуль 1.  

Понят т я т а основні кат егорії між народного інформаційного права 
1. Інформація як об'єкт права: поняття та ознаки.  

2. Міжнародні джерела інформаційного права.  

3. Суб'єкти міжнародного інформаційного права.  

4. Закон України "Про інформацію" та його значення дія реалізації принципів 

міжнародного інформаційного права. 

5. Дайте визначення  міжнародного інформаційного права. 

6. Розкрийте зміст основних джерел МІП. 

7. Дайте визначення поняття ”міжнародна інформаційна сфера”. 

8. Дайте загальну характеристику принципів МІП. 

9. Обґрунтуйте зв’язок принципів МІП та загальних принципів міжнародного права. 

10. Розкрийте характерні риси концепції НМІП. 

11. Назвіть юридичні складові інформаційного суспільства. 

12. Дайте загальну характеристику правового регулювання інформаційного суспільства в 

ЄС. 

13. Обґрунтуйте зв’язок МІП та національного інформаційного права. 

14. Дайте загальну характеристику діяльності ООН в інформаційній сфері. 

15. Розкрийте характерні риси розвитку та функціонування Всесвітнього поштового союзу. 

16. Дайте загальну характеристику діяльності ЮНЕСКО в інформаційній сфері 

17. Розкрийте характерні риси діяльності Ради Європи у сфері інформації та комунікації. 

18. Дайте загальну характеристику розвитку інформаційних процесів на теренах СНД. 

19. Розкажіть про діяльність інших міжнародних інформаційних організацій. 

 

Змістовний модуль 2.  

Міжнародно-правове регулювання обігу окремих видів інформації 

1. Дайте загальну характеристику міжнародних стандартів доступу осіб до інформації та її 

розповсюдження, встановлених універсальними міжнародними актами. 

2. Дайте загальну характеристику положень Загальної Декларації прав людини 1948 р. 

щодо свободу слова. 
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3. Дайте загальну характеристику положень Європейської Конвенції про захист прав та 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. щодо свободи слова. 

4. Дайте загальну характеристику положень МІП про обмеження, що стосуються етичних 

норм. 

5. Дайте загальну характеристику положень МІП про обмеження, що стосуються заборони 

розповсюдження інформації, яка обмежує свободу обміну інформацією, чи свободу 

висловлювання думок.  

6. Дайте загальну характеристику положень МІП про обмеження, що стосуються заборони 

вчинків проти честі й гідності особи.  

7. Дайте загальну характеристику спеціальних міжнародних актів у сфері доступу особи 

до інформації. 

8. Дайте загальну характеристику стандартів доступу до інформації та її поширення в 

Україні. 

9. Дайте загальну характеристику обмежень щодо доступу до інформації та її поширення 

в Україні. 

10. Які існують міжнародні стандарти регулювання доступу до персональних даних ? 

11. Назвіть характерні риси регулювання доступу до персональних даних у Європі. 

12. Назвіть акти Європейських Співтовариств та Європейського Союзу у сфері 

регулювання персональних даних. 

13. Назвіть поняття, ознаки та види екологічної інформації. 

14. Назвіть гарантії доступу населення до екологічної інформації. 

15. Опишіть нормативно-правове забезпечення реалізації права громадян на екологічну 

інформацію в Україні. 

16. Опишіть нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну 

інформацію. 

Змістовний модуль 3. 

Інформаційна безпека та міжнародне регулювання мовлення 

1. Дайте визначення поняттям “державна безпека” та “державна інформаційна безпека”. 

2. Опишіть шляхи забезпечення державної інформаційної безпеки в різних країнах світу. 

3. Опишіть напрями діяльності міжнародних організацій в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки . 

4. Дайте визначення “інформаційна війна” та “інформаційна зброя” 

5. Дайте загальну характеристику державної інформаційної безпеки в Україні. 

6. Дайте загальну характеристику інституту відповідальності в МІП. 

7. Дайте визначення поняття “Інтернет”. 
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8. Розкрийте основні проблеми правого регулювання Інтернету. 

9. Визначить основні загрози, які посилює Інтернет в інформаційній та комунікаційній 

сферах. 

10. Дайте загальну характеристику правового регулювання Інтернету в зарубіжних країнах. 

11. Розкрийте загальні риси правового регулювання Інтернет в Україні. 

12. Чим відрізняється політика ЄС від політики РЄ в сфері регулювання супутникового 

зв’язку? 

13. Які організації безпосередньо займаються регулюванням супутникового зв’язку? 

14. В чому полягають особливості регулюванням супутникового зв’язку в рамках ГТТ/СОТ? 

15. Які директиви ЄС в сфері регулюванням супутникового зв’язку Ви можете назвати ? 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 
1. Поняття та "міжнародна інформація” та її джерела. 
2. Поняття та концепції інформаційного права. 
3. Поняття та особливості джерел міжнародного інформаційного права. 
4. Роль та місце міжнародного договору в структурі джерел міжнародного 

інформаційного права. 
5. Роль та місце актів міжнародних організацій в структурі джерел міжнародного 

інформаційного права. 
6. Загальні принципи міжнародного права і міжнародне інформаційне право. 
7. Становлення спеціальних принципів міжнародного інформаційного права. 
8. Значення Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, 1975 

р., для формування міжнародного інформаційного права. 
9. Взаємозв’язок та взаємодія міжнародного та внутрішньодержавного інформаційного 

права. 
10. Становлення та розвиток Нового міжнародного інформаційного порядку. 
11. Загальна характеристика нормативних документів ООН та ЮНЕСКО в сфері 

встановлення Нового міжнародного інформаційного порядку. 
12. Поняття та принципи інформаційного суспільства. 
13. Окінавська хартія інформаційного суспільства, прийнята “Великою вісімкою” у липні 

2000 р. 
14. Міжнародні нормативні документи відносно розвитку інформаційного суспільства. 
15. Правове регулювання розвитку інформаційного суспільства в Європі. 
16. Основні форми міжнародного співробітництва в інформаційній сфері. 
17. Правова основа діяльності Всесвітнього поштового союзу. 
18. Роль Всесвітнього поштового союзу у розвитку сучасного міжнародного 

інформаційного права. 
19. Діяльність ООН у галузі інформації та телекомунікації. 
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20. Правові проблеми регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в 
інформаційній сфері. 

21. Роль ЮНЕСКО у розвитку міжнародного інформаційного права. 
22. Роль ООН щодо забезпечення вироблення узгодженої політики та правових норм із 

питань становлення й розвитку міжнародного інформаційного права. 
23. Діяльність ООН та її спеціалізованих установ щодо вдосконалення правового 

регулювання у сфері міжнародного інформаційного права. 
24. Документи Ради Європи з питань європейського інформаційного права. 
25. Діяльність НБСЄ в інформаційній сфері. 
26. Положення Заключного акта Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, 1975 

р., щодо правового регулювання поширення інформації. 
27. Документи Європейського союзу з питань європейського інформаційного права. 
28. Розвиток правового регулювання інформаційної сфери на теренах СНД. 
29. Діяльність Міжнародного союзу електрозв’язку. 
30. Діяльність Міжнародної організації супутникового зв’язку (ІНТЕЛСАТ). 
31. Міжнародні неурядові організації в інформаційній сфері. 
32. Правове регулювання поширення інформації через космічні супутники. 
33. Правове регулювання транскордонного теле- та радіо мовлення. 
34. Види та зміст інформаційних прав і свобод людини.  
35. Положення Загальної декларації прав людини 1948 р. та Пакту про громадянські та 

політичні права, 1966 р., про право на інформацію. 
36. Питання правового забезпечення особи інформацією у Європейській конвенції про 

захист основних прав та свобод людини 1950 р. та Хартії Основоположних прав 
Європейського союзу 2007 р. 

37. Положення Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, 
1975 р., щодо покращення розповсюдження, доступу та обміну інформацією. 

38. Поняття свободи вираження поглядів та норми універсальних міжнародних актів в цій 
сфері. 

39. Концепція права людини на комунікацію та норми універсальних міжнародних актів в 
цій сфері. 

40. Право на приватність та норми універсальних міжнародних актів в цій сфері. 
41. Обмеження свободи вираження поглядів у міжнародному інформаційному праві.  
42. Заборона пропаганди війни, ідей расової нетерпимості в міжнародному інформаційному 

праві. 
43. Європейські стандарти свободи слова. 
44. Юридична відповідальність за порушення норм міжнародного інформаційного права. 
45. Роль міжнародних організацій щодо забезпечення реалізації права особи на 

інформацію. 
46. Положення Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, 

1975 р., щодо покращення умов роботи журналістів. 
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47. Діяльність Ради Європи у сфері захисту особистих даних. 
48. Нормативні документи Європейського Союзу у сфері захисту особистих даних. 
49. Обмеження права на інформаційну та комунікаційну приватність згідно з 

міжнародними конвенціями про права людини. 
50. Загальна характеристика міжнародних актів в сфері доступу населення до екологічної 

інформації. 
51. Нормативно-правове забезпечення реалізації права громадян на екологічну інформацію 

: міжнародні стандарти та законодавство різних країн світу. 
52. Нормативно-правове забезпечення захисту права громадян на екологічну інформацію : 

міжнародні стандарти та законодавство різних країн світу. 
53. Поняття інформаційної безпеки та її основні елементи.  
54. Гарантії інформаційного суверенітету України. 
55. Міжнародна інформаційна безпека та її вектори. 
56. Діяльність ООН в сфері побудови міжнародної інформаційної безпеки. 
57. Діяльність регіональних міжурядових організацій в сфері побудови міжнародної 

інформаційної безпеки. 
58. Інформаційна безпека та проблема протистояння інформаційним війнам. 
59. Боротьба зі злочинами в сфері інформатизації. 
60. Діяльність міжнародних міжурядових організацій в сфері боротьби з кіберзлочинами. 

 
 

VIII. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародне 

інформаційне право» є розробка електронних засобів навчання і технологій їхнього 

застосування. Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної роботи 

студентів, так і з використанням мультимедійного устаткування на лекційно-семінарських 

заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  

 

 

 

 



 32 

IX. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 
ОСНОВНІ : 

1. Конституція України /htp://www.rada.gov.ua.  
2. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. /htp://www.rada.gov.ua.  
3. Закон України “Про основи національної безпеки України” 19.06.2003 р. 

/htp://www.rada.gov.ua. 
4. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 

листопада 1992 р. /htp://www.rada.gov.ua.  
5. Закон України “Про зв'язок” від 16 травня 1995 р. /htp://www.rada.gov.ua.  
6. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. 

/htp://www.rada.gov.ua.  
7. Указ Президента України "Про деякі заходи відносно захисту інтересів держави в 

інформаційній сфері"./htp://www.rada.gov.ua.  
8. Указ Президента “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” 
від 31 липня 2000 р. /htp://www.rada.gov.ua. 

9. Указ Президента “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової 
інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні” від 9 грудня 2000 р. 
/htp://www.rada.gov.ua.  

10. Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми, що 
передаються через супутники, 1974 р. 

11. Декларація ООН про заборону пропаганди війни й мілітаризму.  
12. Декларація про транскордонні потоки даних ОСЄР 1985 р. 
13. Загальна декларація прав людини 1948 р.  
14. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.  
15. Міжнародна конвенція електрозв'язку (у редакції 1991 р.).  
16. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р.  
17. Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989 р.  
18. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 2000 р.  
19. Орхуська конвенція Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 1998 р.  
20. Конвенція Ради Європи про захист особистості у зв'язку з автоматичною обробкою 

персональних даних 1981 р.  
21. Угода про полегшення міжнародних обмінів візуальними й звуковими матеріалами 

освітнього, наукового і культурного характеру 1949 р. під егідою ЮНЕСКО.  
22. Угода про співробітництво в області інформації 1992 р. (СНД)  
23. Резолюція ГА ООН 37/92 від 10 грудня 1982 р. про принципи використання державами 

штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення.  
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24. Резолюція № 2 4-ї Європейської конференції міністрів з політики в області засобів 
масової інформації «Журналістські свободи та права людини» 1994 р.  

25. Резолюція № 1 Європейської конференції міністрів з політики в області засобів масової 
інформації «Вплив нових комунікаційних технологій на права людини і демократичні 
цінності» 1997 р.  

26. Заява 4-ї Європейської конференції міністрів з політики в області засобів масової 
інформації  «Про порушення журналістських свобод» 1994 р.  

27. Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи «Про відносини 
парламентів держав із засобами масової інформації» 1984 р.  

28. Рекомендації Комітету Міністрів ЄС щодо питання забезпечення приватності під час 
користування мережею Інтернет.  

29. Рішення про Концепцію формування інформаційного простору СНД 1996 р.  
30. Статут Міжнародного союзу електрозв'язку 1994 р.  
31. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. Учебник // Санкт-

Петербург. Юридический центр Пресс. 2001 г.  
32. Бєляков К. Організаційно-правові проблеми формування державної інформаційної 

політики України // Право України 2004. – № 10. – С. 16-19.  
33. Зернецъка О. В. Нові підходи ООН у галузі комунікацій. ООН у системі міжнародних 

відносин. — К., 1995. 
34. Герцева Е.Н. Проблемы квалификации недобросовестного использования доменных 

имен в Интернете. // Законодательство, выпуск № 11, 2000. С. 47.  
35. Демьянова К. Интернет – средство массовой информации? // Законодательство, выпуск 

№ 9, 2000. С. 45.  
36. Кісілевич-Чорнойван О.М. Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека : 

проблема визначення понять // Юриспруденція : теорія і практика. — 2009.— № 8. — С. 
11-18.  

37. Кісілевич-Чорнойван О.М. Сучасні тенденції розвитку системи міжнародного права 
(міжнародного інформаційного права) : Дис… на здоб. наук.ступ. д-ра філософії в 
галузі права / МКА; МАУП; Між нар. відкр. ун-т. — К., 2009. — 227 с.  

38. Кісілевич-Чорнойван О.М.. Міжнародне інформаційне право. Навч. посіб. — К.: МАУП, 
2011. — 150 с. 

39. Копылов В.А. Информационное право. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп.–  М.: Юристъ, 
2003. (1, 5, 

40. Кормич. Інформаційна безпека. Організаційно-правові основи. – К., 2004.  
41. Краснова М. В. Гарантії реалізації прав громадян на екологічну інформацію.― К., 1999.  
42. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова — до інформаційного суспільства // Право 

України. – 2004. – № 7. – С. 129-133.  
43. Литвиненко О. В. Інформаційна безпека Європи: Конспект лекцій до курсу лекцій для 

студ. спец."Міжнародна інформація" спеціалізації "Європейські комунікації" / 
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Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К., 1999. — 
61с. 

44. Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції. Теоретико аналітичні нариси. 
Монографія. – К.: НІСД, 2003. – 240 с. 

45. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. 
- 368 с. 

46. Макаренко Є. А., Рижиков М. М., Ожеван М. А., Головченко В. І., Гондюл В. П. 
Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. — К. : Центр вільної 
преси, 2006. — 916 c. 

47. Мак-Брейд Г. Багато голосів — один світ. Міжнародна комісія з вивчення проблем 
комунікацій. Заключна доповідь: Пер. З англ. — Париж, 1997.  

48. Наумов В.Б,. Право и Интернет : Очерки теории и практики. – М: Книжный дом 
"Университет", 2002. -432 с.  

49. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, 
В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. — К.: 
Знання, 2004. — 274 с 

50. Пазюк А.В. Права людини та Інтернет.–  К.: МГО, 2003.  
51. Петровский С. Правовое регулирование оказания интернет-услуг.// Российская 

юстиция, выпуск 5, май 2001. С. 63.  
52. Почепцов Г. Т. Теорія комунікацій. — К., 1996.  
53. Право и информатизация общества // під ред. В.С. Цимбалюк. – М., 2002.  
54. Прайс М. Право СМИ в США: эволюция или революция? ЗиП СМИ, 1995, № 6 /10/. С. 

1. 
55. Современное право средств массовой информации в США / под ред. А. Рихтера. - М.: 

Право и СМИ. 1997. - 256 с.  
56. Туманов В.А. Материалы о рассмотрении дел в Европейском суде. Государство и право. 

1993, № 4. С. 54-56.  
57. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И.. Международное право. Учебник. Москва. 

Международные отношения. 1996 г.  
58. Штефан О. Авторське право та сучасні комп'ютерні технології // Право України. – 

2005. – № 2. – С. 99-102.  
 

ДОДАТКОВІ : 
59. Декларація ЮНЕСКО про основні принципи, які торкаються вкладу засобів 

масової інформації у зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння, в розвиток прав 
людини і в боротьбу проти расизму, апартеїду й підбурювання до війни 1978 р.  

60. Декларація ООН про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, взаємної поваги й 
взаєморозуміння між народами 1965 р.  

61. Декларація про захист приватності в глобальних мережах ОЄСР 1998 р.  
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62. Директива ЄС про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки 
персональних даних та безперешкодного руху цих даних від 24 жовтня 1995 року.  

63. Резолюція ГА ООН 110 (II)  про заборону пропаганди війни  від 3 листопада 
1947 р.  

64. Резолюція  ЮНЕСКО від 8.11.1985 р. №230/13.1 
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