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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

найменування 

показників 

галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

кількість 

кредитів –3 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

дисципліна вільного вибору студента 

рік підготовки:  

 2 - 

Семестр 

загальна 

кількість годин 

- 90 

4-й - 

Лекцій 

тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента – 2 

для першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

16 - 

практичні (семінарські) 

16 - 

Лабораторні 

- - 

самостійна робота 

58 - 

ІНДЗ: 

вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить для денної форми навчання – 1:1,8 

 

Мова навчання: українська 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих 

знань з інформаційного права, вироблення аналітичних навиків щодо 

самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  діяльністю 

засобів масової інформації, реклами, діяльності журналістів та ін., а також 

щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.  

Мета спецкурсу полягає у  формуванні необхідних теоретичних знань і практичних 

навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та 

дослідницької діяльності у контексті формування оптимальних форм правової охорони 

суб\єктів медіа права та набуття практичних навичок для вирішення конкретних спорів, що в 

подальшому стане цінним інструментом під час виконання професійних обов’язків, у 

ознайомленні студентів з проблематикою правового регулювання медіа ресурсів в Україні та  

з нормативно-правовими актами  та судовою практикою у цій сфері, навчити застосовувати 

теоретичні положення на практиці.  



Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності: 

● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи 

конституційного права у правотворчості та в процесі застосування інститутів 

медіа права щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової 

природи засосів масової інформації, вміння розмежовувати способи правової 

охорони різних видів інформації. 

● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення органів 

публічної адміністрації, що розглядають інформаційні спори, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  Уміти аналізувати позовні заяви, скарги, 

судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в медів сфері. 

Розвинути навички підготовки правових висновків та консультацій щодо 

проблемних ситуацій, пов’язаних із правовою охороною суб’єктів медіа права. 

● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур конституційного, цивільного, господарського, 

адміністративного судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту 

прав в сфері медіа. 

● СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм 

цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського права, 

господарсько-процесуального права тощо для захисту суб`єктів інформаційних 

правовідносин. 

● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із 

охороною прав у медіа сфері. Оцінювати та аналізувати діяльність 

представників суб\єктів медіа сфери та органі публічної адміністрації. 

● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою статутів засобів масової 

інформації, проєктів судових рішень за результатами розгляду спорів щодо 

захисту прав та інтересів особи у разі порушення прав інформаційних відносин. 

● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо доцільності 

використання тих чи інших форм охорони прав суб’єктів інформаційних 

відносин. 

● Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи 

сучасні методи дослідження з метою формування навичок щодо обрання 

найбільш оптимальних та ефективних форм та способів захисту прав суб’єктів 

інформаційних відносин. 

● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності суб\єктів медіа права з використанням 

відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних реєстрів, інформаційних 

матеріалів органів публічної адміністратрації тощо. 

● Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг щодо правової охорони медіа, зокрема із використанням 



судових реєстрів іноземних держав, реєстрів субєктів медіа права. Уміти 

надавати консультації щодо захисту прав суб’єктів інформаційних 

правовідносин із використанням дистанційних форм комунікації. 

● Використовувати передові знання і методики в сфері охорони  прав медіа 

субєктів у процесі правотворення та правозастосування інститутів 

інформаційного права. 

● Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів медіа права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, враховуючи 

положення та вимоги щодо членства в ЄС. 

● Аналізувати та оцінювати практику застосування інституту 

інформаційного права з метою систематизації та уніфікації форм правової 

охорони прав суб’єктів медіа. 

● Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом вироблення 

навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій та скарг 

необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення 

прав в інформаційній сфері. 

● Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності (члени Національної 

Комісії з питань телебачення та радіомовлення, юрисконсульти, судді тощо). 

Завдання: засвоїти поняття, структуру та зміст інформаційних відносин, 

освоїти основні напрями та способи діяльності засобів масової інформації, 

реклами, діяльності журналістів. 

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент 

повинен: 

 

знати: 

- поняття, предмет та метод медіа права; 

- джерела правового регулювання суспільних відносин у галузі медіа 

права; 

- сутність поняття «право на інформацію»; 

- правові засади діяльності засобів масової інформації; 

- правовий статус журналістів; 

- правові засади реклами, видавничої справи в Україні. 

 

вміти: 

- правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

у галузі медіа права; 

- робити висновки про правомірність функціонування засобів масової 

інформації, провадження діяльності у сфері реклами, а також видавничої 

справи; 

- аналізувати практичні казуси. 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Історико-правові аспекти становлення та розвитку медіа 

права України. 

Медіа право України: поняття, характеристика. Характеристика 

нормативної бази. Предмет та методи правового регулювання. Співвідношення 

з інформаційним та ІТ правом. 

 

Тема 2. Правові основи діяльності засобів масової інформації в 

Україні. 

Організація діяльності друкованих засобів масової інформації (ЗМІ). Право 

на заснування ЗМІ. Державна реєстрація ЗМІ. Статут ЗМІ. Органи та посадові 

особи ЗМІ. Відносини між редакціями ЗМІ і громадянами та організаціями. 

Відповідальність за порушення свободи діяльності друкованих ЗМІ.  

Гарантії свободи діяльності інформаційних агентств. Порядок заснування, 

державної реєстрації інформаційних агентств. Право на заснування 

інформаційного агентства. Організаційно-правові форми інформаційних 

агентств. Статут інформаційного агентства. Діяльність інформаційних агентств. 

Статус суб’єктів діяльності інформаційних агентств (керівник, журналіст, 

спеціаліст у галузі засобів комунікації, видавець (виробник) продукції 

інформаційного агентства, розповсюджувач продукції інформаційного 

агентства). Припинення інформаційного агентства: підстави, способи та правові 

наслідки. Відповідальність за порушення законодавства про інформаційні 

агентства.  

 

Тема 3. Правові основи діяльності суспільного телебачення і 

радіомовлення України. 

Правове положення «Національної суспільної телерадіокомпанії України» 

(НСТУ). Основні завдання НСТУ. Статут НСТУ. Наглядова рада НСТУ. 

Правління НСТУ. Ревізійна комісія НСТУ.  

 

Тема 4. Правове положення журналіста. 

Конституційно-правові норми журналістської діяльності. 

Міжнародні норми журналістської діяльності. Права журналіста при 

виконанні службових обов’язків. Обов’язки журналіста. Гарантії діяльності 

засобів масової інформації та журналістів. Охорона та захист журналіста при 

виконанні службових обов’язків. Відповідальність за посягання на життя і 

здоров’я журналіста. Відповідальність журналіста за завдану ним моральну 

шкоду. Рішення Європейського суду з прав людини щодо свободи вираження 

поглядів. 

 

Тема 5. Законодавче регулювання видавничої справи в Україні.  

Організація і здійснення видавничої справи. Правове положення 

замовників та видавців. Права та обов’язки видавців. Розповсюдження 

видавничої продукції. Обмеження права у видавничій справі. Припинення 

діяльності суб’єкта видавничої справи. Відповідальність суб’єкта видавничої 

справи.  Книжкова палата України. 



 

Тема 6. Правові основи діяльності інформаційних агентств. 

Поняття та право на заснування інформаційних агентств. Гарантії свободи 

діяльності інформаційних агентств. Порядок заснування, державної реєстрації 

інформаційних агентств. Організаційно-правові форми інформаційних агентств. 

Статут інформаційного агентства. Діяльність інформаційних агентств.  

Припинення інформаційного агентства: підстави, способи та правові наслідки. 

Державний контроль за діяльністю інформаційного агентства. Відповідальність 

за порушення законодавства про інформаційні агентства.  

 

Тема 7. Реклама в медіа праві. 

Правове регулювання рекламної діяльності в Україні. Класифікація 

реклами. Принципи реклами. Загальні вимоги до реклами. Реклама на 

телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації. Відповідальність 

за порушення законодавства про рекламу. 

 

Тема 8. Реалізація права на інформацію в медіа праві 

Зміст права на інформацію. Доступ до інформації: відкритої, з обмеженим 

доступом, конфіденційної, службової, інформації, що містить державну 

таємницю. Доступ до публічної інформації. Гарантії та принципи забезпечення 

права на доступ до публічної інформації. Доступ до інформації про особу. 

Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом. Захист 

персональних даних. Відповідальність за поширення неправдивої інформації 

про фізичну особу, підприємця, юридичну особу. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Історико-правові 

аспекти 

становлення та 

розвитку медіа 

права України. 

 

15 2 2   1 -      

ТЕМА 2. 

Правові основи 

діяльності 

засобів масової 

інформації в 

Україні. 

15 2 2   1       



ТЕМА 3.  

Правові основи 

діяльності 

суспільного 

телебачення і 

радіомовлення 

України. 

15 2 2   1       

ТЕМА 4.  

Правове 

положення 

журналіста. 

15 2 2   1       

ТЕМА 5.  

Законодавче 

регулювання 

видавничої 

справи в 

Україні. 

 

15 2 2   1       

 

Тема 6. Правові 

основи 

діяльності 

інформаційних 

агентств. 

  

 

15 2 2   1       

 Тема 7. Реклама 

в медіа праві. 

15 2 2   1       

Тема 8. 

Реалізація права 

на інформацію в 

медіа праві 

 

15 2 2   1       

УСЬОГО 

ГОДИН 

90 16 16   58       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п назва теми 
кількість 

годин 

1. Тема 1. Історико-правові аспекти становлення та розвитку медіа 

права України. 

 

2 

2. ТЕМА 2. Правові основи діяльності засобів масової інформації в 

Україні. 
2 



3. ТЕМА 3.  Правові основи діяльності суспільного телебачення і 

радіомовлення України. 
2 

4. ТЕМА 4.  

Правове положення журналіста. 
2 

5. ТЕМА 5. Законодавче регулювання видавничої справи в Україні. 2 

6. Тема 6. Правові основи діяльності інформаційних агентств. 

 

2 

7.  Тема 7. Реклама в медіа праві. 2 

8. Тема 8. Реалізація права на інформацію в медіа праві 

 
2 

 

6. САМОСТІЙНА РАБОТА 

№ з/п назва теми 
кількість 

годин 

1. Тема 1. Історико-правові аспекти становлення та розвитку медіа 

права України. 

 

2 

2. ТЕМА 2. Правові основи діяльності засобів масової інформації в 

Україні. 
2 

3. ТЕМА 3.  Правові основи діяльності суспільного телебачення і 

радіомовлення України. 
2 

4. ТЕМА 4.  

Правове положення журналіста. 
2 

5. ТЕМА 5. Законодавче регулювання видавничої справи в Україні. 2 

6. Тема 6. Правові основи діяльності інформаційних агентств. 

 

2 

7.  Тема 7. Реклама в медіа праві. 2 

8. Тема 8. Реалізація права на інформацію в медіа праві 

 
2 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

 

- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного та пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю 

студентів. 

 



Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

обговорення, дослідницькі проекти, підготовка та презентація есе. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни «Медіаправо», оцінюються за рейтинговою системою.  

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, есе, письмових та контрольних робіт, виконаних під час 

практичних занять. 

 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. 

Отримані у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, 

одержана під час відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу 

поточної успішності. 

 

Формою поточного контролю знань є підготовка студентом есе на задану 

тему в кінці змістовного модуля. Есе виконується у письмовій формі та 

підлягає презентуванню і може бути оцінене максимально у 50 балів. Студент, 

який не підготував есе або презентував його незадовільно зобов’язаний 

підготувати інше есе. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та 

оцінки за підготовлене есе.  

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ 

поточне тестування та самостійна 

робота  

поточна 

успішність 
модуль сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т 1-4 

 

Т. 1-5  

 

100 
    

 50 50  

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре добре 



71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету.  

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Самагальська Ю.Я. Медіаправо/ Юстина Яромирівна Самагальська// 

Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студенів юридичного 

факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2022 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://law.lnu.edu.ua/course/media-pravo 



11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

1. Про Суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 

17.04.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №27. – Ст.904. 
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Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №32. – Ст.314. 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

 

http://www.nau.kiev.ua/ 

www.lawukraine.com 

www.pravovik.com.ua 
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