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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
081–Право

Кількість кредитів – 4

(шифр і назва)

Напрям підготовки
081–Право

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
Спеціальність
науково-дослідне
(професійне
завдання
спрямування):
___________________
081–Право
___________________

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки:
1-й
1-й

Семестр

(назва)

Загальна кількість
годин - 120
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних – 36

1-й

1-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

16 год.
8 год.
Практичні, семінарські
20 год.
2 год.
Самостійна робота
84 год.
110 год.
Вид контролю:
залік
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Формування необхідної у професійній діяльності юриста системи
знань з питань медіа-законодавства, джерел міжнародного інформаційного
права й чинного інформаційного законодавства України зокрема, усвідомлення
на цій основі правового статусу та законодавчих гарантій забезпечення
діяльності мас-медіа в цілому й журналіста зокрема.
Завдання. Виклад основних теоретичних, нормативно-правових засад,
прав, обов’язків та гарантій професійної діяльності юриста, функціонування
інформаційної системи в цілому й діяльності мас-медіа зокрема;
характеристика та аналіз засадничих джерел міжнародного інформаційного
права, комплексу законодавчих актів, що забезпечують правове регулювання
мас-медійної діяльності в Україні; засвоєння найважливіших нормативних
актів, уміння працювати з ними; забезпечення осмисленого розуміння
студентами правових засад роботи з інформацією, доступу до та специфіки
роботи з джерелами інформації, міри відповідальності за перешкоджання
роботі мас-медіа, журналістській діяльності в цілому.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:основні джерела міжнародного права, що регулюють діяльність масмедіа в Україні; конституційно-правовий статус засобів масової інформації в
Україні, особливості правового регулювання різновидів мас-медіа; базові
поняття та терміни мас-медійного законодавства України; міру компетенції та
забезпечення гарантій свободи вираження поглядів у практиці Європейського
суду з прав людини; поняття права інтелектуальної власності в сфері засобів
масової інформації й гарантій його дотримання; конституційно-правове
регулювання права на доступ до публічної інформації, захисту журналістських
джерел, специфіки розміщення реклами в мас-медіа; кримінально-правові
норми журналістської діяльності, перешкоджання діяльності мас-медіа;
вміти:орієнтуватися в основних правових документах з питань захисту
прав громадян на інформацію,функціонування мас-медіа та забезпечення
журналістської діяльності; застосовувати знання медіа-законодавства у
практичній журналістській діяльності;уникати ситуацій, коли журналіст/масмедіа може порушити законодавство чи потрапити в небезпеку.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Медіаправо - комплексна галузь права: поняття, джерела та
основні категорії. Інформаційна сфера як об’єкт правового регулювання.
Поняття медіаправа. Джерела медіаправа. Суб’єкти медіаправа.
Тема 2. Міжнародно-правові норми журналістської діяльності та
медіапростору. Аналіз основних міжнародних документів, що регулюють
діяльність ЗМІ в Україні: Загальна декларація прав людини,Міжнародний пакт
про громадянські і політичні права, Європейська Конвенція з прав людини, Про
свободу вираження поглядів та інформації, Європейська конвенція про
транскордонне телебачення, Конвенція про захист осіб у зв'язку з
автоматизованою обробкою персональних даних, Декларація про свободу

комунікацій в Інтернеті, Директива «Телебачення без кордонів». Свобода
вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини.
Конституційно-правові засади журналістської діяльності в Україні.
Тема 3. Доступ до публічної інформації: інформаційні запити, їх
подання та відповідальність. Публічна інформація: міжнародні стандарти та
український досвід. Забезпечення доступу до інформації. Запит на інформацію.
Режими доступу до інформації. Відповідальність за порушення права на
інформацію.
Тема 4. Дифамація, авторське право в мас-медіа. Поняття дифамації.
Дифамаційний делікт, його складові. Сторони у справах про дифамацію.
Звільнення від відповідальності у справах про дифамацію. Поняття та еволюція
розвитку авторського права. Об'єкти та суб'єкти авторського права. Виникнення
авторського права та реєстрація. Особисті немайнові і майнові права авторів.
Вільне використання творів. Дотримання авторських прав в Інтернеті. Суміжні
права. Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.
Тема 5. Особливості правового регулювання друкованих засобів
масової інформації. Поняття та правові основи діяльності друкованих ЗМІ.
Умови та порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ. Правовий захист
журналістів. Роздержавлення друкованих ЗМІ.
Тема
6.
Особливості
правового
регулювання
системи
телерадіомовлення
в
Україні.
Правові
засади
функціонування
телерадіомовлення в Україні. Початок та припинення мовлення. Вимоги до
змісту програм. Ліцензування телерадіомовлення. Захист суспільної моралі:
система класифікації фільмів та візуальні позначки на телебаченні.
Тема 7. Суспільне мовлення. Правовий статус засобів масової інформації
в інтернет-середовищі. Історія започаткування і розвитку суспільного
мовлення. Забезпечення незалежності суспільного мовлення. Проблема
фінансування суспільного мовлення.Становлення суспільного мовлення в
Україні. Мережа інтернет як домінантна сфера сучасної інформаційної
діяльності. Правове регулювання онлайн-медіа в Україні. Відповідальність за
поширення інформації в Інтернеті.
Тема 8. Реклама. Особливості проведення фото-, кіно-, теле- та
відеозйомок працівниками мас-медіа. Поняття реклами та її різновиди.
Загальнівимоги до реклами. Особливості розміщення реклами на телебаченні,
радіо та в пресі. Обмеження щодо окремих видів товарів та послуг. Реклама і
діти. Контроль і відповідальність за порушення. Діяльність мас-медіа у призмі
особистого та сімейного життя особи. Нормативно-правові засади проведення
зйомок та поширення зображень особи. Згода особи на зйомку та можливість її
відкликання. Особливості ведення прихованої зйомки при підготовці
інформаційних матеріалів. Доступ до судових засідань та зйомка у судовому
процесі.
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6
Особливості
проведення фото-,
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5. Теми лекційних занять
№

Назва теми

1

Тема 1. Медіаправо - комплексна галузь права: поняття,
джерела та основні категорії.
Тема 2.Міжнародно-правові норми журналістської
діяльності та медіапростору
Тема 3. Доступ до публічної інформації: інформаційні
запити, їх подання та відповідальність
Тема 4. Дифамація, авторське право в мас-медіа
Тема 5. Особливості правового регулювання друкованих
засобів масової інформації
Тема 6. Особливості правового регулювання системи
телерадіомовлення в Україні
Тема 7. Суспільне мовлення. Правовий статус засобів
масової інформації в інтернет-середовищі
Тема 8. Реклама. Особливості проведення фото-, кіно-, телета відео зйомок працівниками мас-медіа

2
3
4
5
6
7
8

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2

6. Теми семінарських занять
Згідно програми не передбачено
7. Теми практичних занять
№
1
2

Назва теми
Тема 1. Медіаправо - комплексна галузь права: поняття,
джерела та основні категорії.
Тема 2.Міжнародно-правові норми журналістської
діяльності та медіапростору

Кількість
годин
2
2

3
4
5
6
7
8

Тема 3. Доступ до публічної інформації: інформаційні
запити, їх подання та відповідальність
Тема 4. Дифамація, авторське право в мас-медіа
Тема 5. Особливості правового регулювання друкованих
засобів масової інформації
Тема 6. Особливості правового регулювання системи
телерадіомовлення в Україні
Тема 7. Суспільне мовлення. Правовий статус засобів
масової інформації в інтернет-середовищі
Тема 8. Реклама. Особливості проведення фото-, кіно-, телета відео зйомок працівниками мас-медіа

2
2
2
2
2
2

8. Індивідуальні завдання
Написання есе на визначену тему.
-

Перелік орієнтовних тем для написання есе:
Суспільне мовлення як важливий чинник незворотності демократичних
перетворень в Україні.
Квотування української мови в мас-медіа та інтереси споживача
інформації.
Соцмережі як новітні медіа та загрози спрощеної, викривленої картини
сприйняття навколишньої дійсності.
Символізація дійсності та медіа-реальність.
Шляхи нормативно-правового забезпечення та практичної реалізації
дотримання авторського права в мережі Інтернет.
Роздержавлення державних та комунальних мас-медіа: перспектива
якісного покращення контенту чи загроза національній безпеці?
Традиційні медіа та забезпечення конкурентно-спроможності на ринку
інформаційних послуг: проблеми переорієнтації.
Журналісти приватних медіа: дотримання стандартів та задоволення
інтересів власників.
Політична джинса в регіональних медіа та забезепечення функції
«стороржового пса» демократії: аспекти співввідношення.
Можливі шляхи переорієнтації / оптимізації редакційної політики
місцевих медіа в боротьбі за глядача в складних умовах забезпечення
фінансової конкурентно-спроможності.

9. Методи навчання
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні –
розповідь, пояснення; наочні – презентація, ілюстрація, спостереження;
практичні – індивідуальні завдання, самостійна робота, практична робота.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи:
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Задіяно практикум, спрямований на вироблення навичок самостійної
нормативної моральної орієнтації майбутніх журналістів у складних
професійних ситуаціях.
10. Методи контролю
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування.
Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт, виконання творчих завдань,
поточного тестування.
Зразок контрольної роботи:
Варіант 2
1. Поняття медіаправа та його джерела.
2. Режими доступу до інформації: відкрита інформація та інформація з
обмеженим доступом.
3. Роздержавлення друкованих ЗМІ.
Зразок екзаменаційного білета:
1. Запит на інформацію: поняття, форми подання, особливості розгляду та
надання відповіді.
2. Захист журналістських джерел та його гарантії
3. Ліцензування телерадіомовлення.
4. Особисті немайнові права авторів.
5. Нормативно-правові
засади
проведення
прихованої
зйомки
представниками мас-медіа
Перелік питань для екзаменаційної роботи:
1. Інформаційна сфера як об’єкт правового регулювання.
2. Поняття медіаправа.
3. Джерела медіаправа.
4. Суб’єкти медіаправа.
5. Міжнародно-правові джерела регулювання діяльності засобів масової
інформації: їх еволюція та різновиди.
6. Основні міжнародні документи, що регулюють діяльність ЗМІ в Україні:
7. Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права, Європейська Конвенція з прав людини та їх значення в
забезпеченні права на свободу висловлювань та інформацію.
8. Європейська Конвенція Про свободу вираження поглядів та інформації.
9. Європейська конвенція про транскордонне телебачення.
10.Декларація про свободу комунікацій в Інтернеті.
11.Директива «Телебачення без кордонів».
12.Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав
людини.
13.Найбільш яскраві судові справи за участі української сторони у практиці
Європейського суду з прав людини та їх вплив на національну медіапрактику.
14.Конституційно-правові засади журналістської діяльності в Україні.

15.Публічна інформація: міжнародні стандарти та український досвід.
16.Забезпечення доступу до інформації, його різновиди та гарантії.
17.Публічна інформація, обов’язкова для оприлюднення розпорядниками
публічної інформації.
18.Запит на інформацію: поняття, форми подання, особливості розгляду та
надання відповіді.
19.Режими доступу до інформації: відкрита інформація та інформація з
обмеженим доступом.
20.Відкрита інформація: характерні особливості та приклади.
21.Конфіденційна інформація.
22.Інформація про особу (персональні дані).
23.Службова інформація.
24.Таємна інформація. Державна таємниця.
25.Обмеження доступу до інформації. Трискладовий тест.
26.Відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом та
звільнення журналістів від відповідальності.
27.Відповідальність посадових та службових осіб за порушення права на
доступ до інформації.
28.Поняття захисту журналістських джерел.
29.Міжнародно-правовий захист журналістьких джерел інформації.
30.Гарантії захисту журналістських джерел в українському законодавстві.
31.Поняття дифамації та особливості інтерпретації в національному
правовому полі.
32.Дифамаційний делікт, його складові.
33.Сторони у справах про дифамацію.
34.Звільнення від відповідальності у справах про дифамацію: оціночні
судження та добросовісність журналіста.
35.Поняття та правові основи діяльності друкованих ЗМІ.
36.Умови та порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ.
37.Правовий захист журналістів. Законодавчо визначені права та обов’язки
журналіста.
38.Роздержавлення друкованих ЗМІ.
39.Правові засади функціонування телерадіомовлення в Україні.
40.Структура національного телебачення і радіомовлення України.
41.Початок та припинення мовлення. Вимоги до змісту програм.
42.Ліцензування телерадіомовлення.
43.Захист суспільної моралі: система класифікації фільмів та візуальні
позначки на телебаченні.
44.Історія започаткування і розвитку суспільного мовлення.
45.Забезпечення незалежності суспільного мовлення.
46.Механізми фінансування суспільного мовлення.
47.Особливості та специфіка становлення суспільного мовлення в Україні.
48.Мережа інтернет як домінантна сфера сучасної інформаційної діяльності.
49.Правове регулювання онлайн-медіа в Україні.
50.Авторське право в Інтернеті.
51.Відповідальність за неправомірне поширення інформації в Інтернеті.
52.Поняття реклами, її різновиди та функції.

53.Загальні вимоги до реклами.
54.Особливості розміщення реклами на телебаченні, радіо та в пресі.
55.Обмеження щодо окремих видів товарів та послуг.
56.Реклама і діти.
57.Контроль і відповідальність за порушення у сфері реклами.
58.Поняття та еволюція розвитку авторського права.
59.Об'єкти та суб'єкти авторського права.
60.Виникнення авторського права та реєстрація.
61.Особисті немайнові і майнові права авторів.
62.Вільне використання творів.
63.Дотримання авторських прав в Інтернеті.
64.Суміжні права, їх особливості та різновиди.
65.Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.
66.Діяльність мас-медіа у призмі висвітлення особистого та сімейного життя
особи.
67.Нормативно-правові засади проведення зйомок та поширення зображень
особи.
68.Згода особи на зйомку та можливість її відкликання.
69.Особливості ведення прихованої зйомки при підготовці інформаційних
матеріалів.
70.Доступ до судових засідань та зйомка у судовому процесі.
11. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
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діяльності
90 – 100
80 –89
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