
МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 
 
Метою курсу є усвідомлення студентами значення норм права, що регулюють 

пошук, одержання, виробництво і поширення інформації в міжнародному масштабі, а 
також зростаючу роль міжнародних правових актів у світлі гарантованого права на свободу 
самовираження, нерозривний зв’язок норм права з їхнім практичним застосуванням 
відповідними органами. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне інформаційне право» має безпосередній 
зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне публічне право, теорія міжнародних 
відносин 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення норм 
міжнародного права, що регулюють міждержавні відносини в інформаційній сфері, 
пов'язані з обігом інформаційних ресурсів в ході міжнародного співробітництва, а також 
транскордонної передачі інформаційних ресурсів іншими суб'єктами, ніж держави.  

Програмні результати навчання: 
знати: історичні етапи розвитку та становлення міжнародного інформаційного 

права, джерела та основоположні принципи міжнародного інформаційного права; зміст 
основних понять міжнародного інформаційного права; роль міжнародного інформаційного 
права у системі права; зміст основних конституційних положень щодо прав людини та 
права на комунікацію; зміст міжнародно-правових актів та законів зарубіжних країн у 
галузі інформації і комунікації; організацію інформаційно-правового забезпечення 
національних органів влади, юридичних та фізичних осіб, комп’ютерних мереж та систем; 

вміти: орієнтуватись у проблемах та тенденціях розвитку міжнародно-правового 
забезпечення використання сучасних інформаційних засобів та технологій в інтересах 
розвитку людства; підтримувати на фаховому рівні дискусію щодо актуальних питань 
міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин; оперувати основними 
поняттями міжнародного інформаційного права, вільно працювати з національними, 
регіональними та міжнародними джерелами міжнародного інформаційного права; вміти 
професійно консультувати з питань регулювання міжнародних інформаційних відносин, 
які носять публічний та приватний характер. 

володіти: основами міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин, 
джерелами, основними поняттями, інститутами, а також сучасними проблемами та 
тенденціями розвитку міжнародного інформаційного права. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Теорія міжнародного інформаційного права. Поняття, предмет та система 

міжнародного інформаційного права. Принципи та джерела міжнародного інформаційного 
права. Права і свободи людини і громадянина за міжнародним інформаційним правом. 
Свобода інформації як інститут міжнародного інформаційного права. 

Міжнародно-правове співробітництво у сфері інформаційних відносин. Інститут 
захисту і безперешкодної передачі персональних даних. Міжнародне медіаправо. 
Міжнародно-правові аспекти управління Інтернетом. Міжнародно-правове 
співробітництво в сфері інформаційної безпеки. Інформаційне законодавство країн світу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 
годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


