
 

Назва дисципліни  Міжнародне інформаційне право  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується 

вивчати цю дисципліну 

Здобувачі 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної 

програми «Міжнародна інформаційна безпека» факультету 

МЕВ та ТБ. 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат юридичних наук, доцент  кафедри  Олена Доценко 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус,  

3 поверх, каб. 264; тел. +38 (057) 705-10-59 електронна 

адреса: olena.dotsenko@karazin.ua   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з наступних дисциплін: «Міжнародне право»; 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  формування у 

здобувачів базових знань з міжнародного інформаційного 

права, а також практичних умінь та навичок використання 

основних категорій міжнародного інформаційного права, 

правильного тлумачення та застосування міжнародних 

нормативно-правових актів, необхідних для вирішення 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем під 

час їх майбутньої професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень 

та/або запровадження інновацій з фаховим акцентом на 

міжнародну інформаційну безпеку 

 

Заплановані результати навчання:  

РН 2. Знати та розуміти сутність та специфічні особливості 

інформаційного протиборства та інформаційно-

психологічних операцій в міжнародних відносинах. 

РН 3. Знати та розуміти основи та особливості захисту 

національного інформаційного простору та забезпечення 

інформаційної безпеки держави. 

РН 4. Знати та розуміти природу та специфічні особливості 

інформаційного тероризму. 

РН 9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку. 

РН 13. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики. 

РН 16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. 

РН 17. Аналізувати та оцінювати зміст та специфіку 

основних напрямів діяльності міжнародних організацій в 

сфері безпеки. 

РН 18. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 

суміжних сферах міжнародного співробітництва. 

РН 22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 
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Заплановано 5 тем, які вивчаються протягом 27 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – 

практичні/семінарські заняття).    

Тема 1. Міжнародне інформаційне право як галузь сучасного 

міжнародного права. 

Тема 2. Свобода інформації як інститут міжнародного 

інформаційного права. 

Тема 3. Незаконна інформація і заходи попередження її 

поширення. 

Тема 4. Інформаційні права та свободи людини. Право на 

інформацію. 

Тема 5. Захист безперешкодної транскордонної передачі 

персональних даних як інститут міжнародного 

інформаційного права. 

 

Методи контролю результатів навчання: 

Поточний контроль: усне опитування, навчальна дискусія за 

питаннями практичного (семінарського) заняття; підготовка 

питань до колоквіуму; тестування; колоквіум; підготовка та 

захист презентацій доповідей; підготовка та захист есе, 

підготовка логіко-структурних схем. 

Загальна сума балів за виконання завдань для самостійної 

роботи та роботу на практичних/семінарських заняттях може 

сягати 45 балів.  
Індивідуальне завдання: письмова контрольна робота. 

Максимальна кількість балів за індивідуальне завдання  

становить 15 балів.  

Підсумковий контроль: тестування (40 тестових питань 

закритого типу з однією правильною відповіддю. 

Максимальна кількість балів – 40 (правильна відповідь на 

одне тестове питання оцінюється в 1 бал). 

 

Мова викладання: українська 

 


