




1. Мета дисципліни дати фахову основу для професійної роботи журналістів у 
сфері розслідувань; підготувати майбутніх журналістів до роботи у складних 
умовах під час журналістських розслідувань, дати правовий базис щодо способів 
доступу до інформації, розкриття джерел інформації тощо.  
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Володіння навичками роботи з відкритими даними. 
2. Навички проведення процедури фактчекінгу. 
3. Вміння користуватися базами даних та реєстрами. 
4. Знати правові та етичні стандарти роботи журналіста. 
5. Навички аналітичного та критичного мислення. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Під час вивчення дисципліни 
у першому модулі передбачений розгляд таких питань: Журналістське 
розслідування: поняття, ознаки, типи та структурний план. Вибір теми 
журналістського розслідування. Вибір теми та планування власного 
журналістського розслідування. Визначення ризиків (для розслідувача та його 
команди). Правова основа роботи журналіста-розслідувача. Методи збору 
інформації для журналістського розслідування. Підготовка до власного 
журналістського розслідування: визначення методів збору інформації та робота з 
джерелами інформації. Джерела інформації. Методика роботи з різними 
джерелами інформації. Технологія проведення журналістських розслідувань. Під 
час вивчення дисципліни у другому модулі передбачений розгляд таких питань: 
Ризики роботи та безпека журналістів-розслідувачів. Цифрова безпека 
журналіста-розслідувача. Захист джерел. Систематизація, аналіз та перевірка 
зібраної інформації. Аналіз деяких наслідків оприлюднення результатів 
журналістських розслідувань. Завершальна робота над власним журналістським 
розслідуванням та його публікація. 
 
4. Завдання (навчальні цілі).  
Знати 

• Знати порядок підготовки до проведення журналістських розслідувань та 
вміти його планувати. 

• Знати і вміти правильно використовувати різні класифікації 
журналістських розслідувань 

• Знати правові та етичні стандарти роботи журналістів-розслідувачів. 
• Знати про всі методи збору інформації та окремі ризики під час 

використання таких методів. 
• Знати різні джерела інформації та вміти більш ефективно з ними 

працювати.  
• Знати про можливості та ризики взаємодії ЗМІ з правоохоронними 

органами. 
 



Вміти 
• Вміти самостійно визначати поняття журналістського розслідування

через його ознаки та структурний план.
• Вміти ефективно і менш ризиковано використовувати окремі методи під

час роботи. Використовувати сучасний інструментарій журналіста
нових медій.

• Визначати ризики роботи журналіста-розслідувача (індивідуальні) та
знати основу власної безпеки (правової, цифрової та фізичної).

• Використовувати технічні засоби захисту інформації та джерел
• Вміти проводити журналістське оцінювання розслідування, готувати

матеріал за його результатами

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити з підходами до визначення поняття 
журналістського розслідування через його ознаки та структурний план; 
ознайомити з різними класифікаціями журналістських розслідувань задля 
напрацювання навичок з фокусування, локалізації тощо тем журналістських 
розслідувань; ознайомити з базовими джерелами інформації, які можуть стати 
основою тем журналістських розслідувань, з порядком підготовки до проведення 
журналістських розслідувань та його плануванням; змінити відношення до 
роботи журналістів-розслідувачів з умовно кабінетної та індивідуальної на 
кабінетно-польову та командну; ознайомити з методами збору інформації та 
ризиками під час використання таких методів, насамперед через реальні 
приклади та рекомендації з метою формування майбутніх навичок у студентів; 
ознайомлення з правовими та етичними стандартами роботи журналістів-
розслідувачів з метою зміни відношення студентів до такої роботи; ознайомлення 
з різними джерелами інформації та методикою (позитивними та негативними, 
теоретичними та практичними аспектами) роботи з різними джерелами та в їхній 
системі; формування окремих навичок користування методом OSINT та базами 
даних у роботі розслідувачів під час пошуку та верифікації інформації; дати 
базові знання та навички з фактчекінгу та допублікаційної юридичної експертизи; 
сформувати базові навички з визначення ризиків роботи журналіста-розслідувача 
(індивідуальні) та формування практичних знань з власної безпеки (правової, 
цифрової та фізичної); навчити писати історії, які стають основою 
журналістського розслідування студентів, за західним підходом 
конструювання текстів; ознайомити з правовими підходами до взаємодії медіа з 
правоохоронними органами, її можливостями (позитивними 
результатами оприлюднення журналістських розслідувань) та ризиками; 
формування навичок з аналізу журналістських розслідування; навчити 
створювати розслідування. 

Дисципліна забезпечує набуття студентами таких загальних та фахових 
компетенцій як: 
ЗК2. Здатність планувати час та управляти ним. 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



ФК1. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
соціальних комунікацій, журналістики, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності 
та/або дослідницькій роботі в галузі медіа. 
ФК3. Здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що 
потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи 
недостатньої інформації та суперечливих вимог; виробляти ефективні рішення з 
використанням правового інструментарію, оцінювати сутність подій та процесів 
з позиції верховенства права та дотримання законодавства. 
ФК 4. Здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у галузі 
соціальних комунікацій; використовувати в практичній діяльності правові 
знання для вирішення проблем, пов’язаних  із пошуком, обробкою, аналізом, 
підготовкою та представленням інформації через канали медіа, здійснювати 
допублікаційну експертизу матеріалів. 

5. Результати навчання за дисципліною:
код Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)  

Форми, методи і 
технології  
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и 

Результат навчання 

Знати: 

1.1 Знати порядок підготовки до 
проведення журналістських 
розслідувань та вміти його 
планувати. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 

   5 % 

1.2 Знати і вміти правильно 
використовувати різні класифікації 
журналістських розслідувань 

Лабораторні 
заняття, кейси 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання, 
аналіз кейсу 

5 % 

1.3. 
Знати правові та етичні стандарти 
роботи журналістів-розслідувачів 

Лабораторні 
заняття, кейси 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії, 
аналіз кейсу 
Виконання 
завдання 

5 % 

1.4 Знати про всі методи збору 
інформації та окремі ризики під час 
використання таких методів. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
завдання 

5 % 

1.5 Знати різні джерела інформації та 
вміти більш ефективно з ними 
працювати.  

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
практичного 
завдання 

5 % 



1.6 
Знати про можливості та ризики 
взаємодії ЗМІ з правоохоронними 
органами. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
практичного 
завдання  

5 % 

Вміти: 

2.1 Вміти самостійно визначати 
поняття журналістського 
розслідування через його ознаки та 
структурний план. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії, 
самостійне 
дослідження 

    5% 

2.2 Вміти ефективно і менш ризиковано 
використовувати окремі методи під 
час роботи. Використовувати 
сучасний інструментарій 
журналіста нових медій. 

Лабораторні 
заняття, кейси 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії, 
аналіз кейсів, 
Виконання 
практичного 
завдання  

10% 

2.3 Визначати ризики роботи 
журналіста-розслідувача 
(індивідуальні) та знати основу 
власної безпеки (правової, цифрової 
та фізичної). 
Використовувати технічні засоби 
захисту інформації та джерел 

Лабораторні 
заняття,  
тренінг, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії, 
практична 
робота на 
тренінгу,  
Виконання 
практичного 
завдання 

10% 

2.4 Вміти проводити журналістське 
оцінювання розслідування, готувати 
матеріал за його результатами 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійне 
дослідження, 
публікація 

15% 

Комунікація 
 3.1. Комунікувати з героями 

журналістських розслідувань для 
отримання інформації. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії 

5% 

3.2 Вміти писати історії, які стають 
основою журналістського 
розслідування, за західним 
підходом конструювання текстів 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Участь у 
дискусії, залік 

10% 

Автономність та відповідальність 
4.1. Самостійно визначати 

гіпотезу/гіпотези 
журналістського розслідування. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Виконання 
завдання, 
аналіз кейсу 

5% 

4.2. Самостійно і критично 
опрацьовувати джерела інформації, 
які можуть стати основою тем 
журналістських розслідувань. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Виконання 
завдання, 
аналіз кейсу, 
самостійне 
дослідження 

10 % 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання

 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН-2. Планувати дослідження у галузі соціальних 
комунікацій на замовлення,  ефективно 
використовувати методологічний інструментарій для 
збору, перевірки та систематизації інформації; 
працювати із відкритими джерелами інформацій та 
здійснювати фактчекінг, проводити журналістське 
розслідування. 

+ + + + + + + + 

ПРН-4. Використовувати іноземні мови у популяризації 
своєї дослідницької та/або інноваційної роботи, в тому 
числі для організації транскордонного медіапартнерства 
в реалізації спільних медійних проєктів, журналістських 
розслідувань, обміну даними, працювати з джерелами 
професійної інформації іноземною мовою . 

+ + + 

ПРН-6.  Робити висновки про результативність 
досліджень, оцінювати якість виконуваних робіт, у тому 
числі під час пітчингу медіастартапів. + 

+ 

ПРН-7. Планувати час на проведення досліджень чи 
розробку інноваційного проєкту, виконувати завдання в 
складі фахових груп. 

+ + + 

ПРН-10. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
новітні знання з соціальних комунікацій та правових 
основ під час розробки інноваційного проєкту, 
використовуючи правову базу, що регулює 
медіадіяльність.  

+ + + + 

+ 

ПРН-11. Оцінювати проблемні питання професійної 
діяльності, застосовуючи знання з різних предметних 
галузей, у тому числі знання з основ правової 
журналістики, партисипативних моделей та SMM, 
підготовки різних цифрових форматів, журналістських 
розслідувань; запобігати потенційним юридичним та 
етичним ризикам у роботі журналістів та сприяти 
дотриманню прав журналістів. 

+ + + + + + 

+ + 

ПРН-14. Писати статтю за результатами дослідження в 
галузі правової журналістики. + + + 

7. Схема формування оцінки
7.1 Форми оцінювання студентів:



    Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема: оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), що становить 30% від 
загальної оцінки й оцінювання практичної підготовки – результати навчання 
(вміння 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), що становить 40% від загальної оцінки; комунікація (3.1, 
3.2), (автономність та відповідальність 4.1, 4.2), що становить 30% загальної оцінки. 

 Семестрове оцінювання: 
     У межах дисципліни пропонуються такі типи завдань: виконання письмових 
завдань, самостійних досліджень за темою, публікація, аналіз кейсів, участь у 
дискусійному обговоренні тем.  

Завдання Мінім. к-сть балів Макс. к-сть балів 
Участь у дискусійних обговореннях тем 
ПРН6,11 

1х12=12 балів 2х12=24 балів 

Самостійна робота: 
Завдання 1-3 
ПРН2,6,10,11 

Завдання 4 
або 
Онлайн-курс «Журналістські розслідування: 
основи» від Детектор медіа (15 уроків) 

11 

15 

17 

15 

Завдання до лабораторних занять 
ПРН2, 6 

6х2=12 балів 12х2=24 балів 

Готовий до публікації матеріал 
журналістського розслідування . Залік 
ПРН2,6,7,10,11,14 

10 балів 20 балів 

Усього 60 балів 100 балів 

    Критерії оцінювання: 
    Участь в обговореннях під час лабораторних занять 1-2 бали залежно від 
ступеню активності (всього 12 балів) за темами.  
    Завдання 1. Проаналізувати кейс журналістського розслідування, визначити 
структурні елементи. 6/12 балів 
    6 балів – вказані усі елементи вірно, але не має належної аргументації 
    12 балів – всі елементи вказані вірно та належним чином обґрунтовані 
    Завдання 2.  Розробити план власного розслідування відповідно до 
запропонованих пунктів. 6/12 балів 
    6 балів – в плані зазначені не усі пункти із запропонованих 
    12 балів – в план внесені усі пропоновані пункти.  



     Самостійна робота: Під час кожного лекційного заняття викладач пропонує 
обсяг матеріалу для самостійного опрацювання. Оцінювання самостійної роботи 
студентів відбувається через виконання завдань передбачених в межах дисципліни. 

1. Переглянути фільм «Вся президентська рать» (Обов’язкове)
Прочитати / переглянути (Факультативно)
Фільм “Ніксон” (1995 року);
Фільм “Фрост проти Ніксона” (2008 року);
Фільм “Вотерґейт: Падіння Білого дому” (2017 року).
Переглянути серіал "Таємниці мільярдера" ("The Jinx: The Life and Deaths
of Robert Durst")

2. Зробити опис структури матеріалу (список матеріалів надає викладач):
1 сторінка - назва обраного розслідування, ваш підпис;
2 сторінка - наратив розслідування;
3+ сторінки - структура розслідування (кожен слайд - підпис елемента
структури тексту / відео та скрін з відео чи виписка з тексту).

3. На платформі CreativePractice переглянути відеолекцію Максима Савчука,
журналіста-розслідувача проєкту «Схеми». 2022
р. https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-
yak-perspektivnii-napryam-v-literaturi.

4. Опрацювати Теми 1-2,4-5 та підготувати «дорожню карту проведення
власного розслідування»
або
Пройти онлайн-курс «Журналістські розслідування: основи» від Детектор
медіа (15 уроків).

Критерії оцінювання самостійної роботи: 
1. 6 балів. По 1 балу за перегляд фільму та 2 за перегляд серіалу.

Оцінювання відбуватиметься через дискусію щодо змісту, структури,
меседжів фільмів.

2. 3-9 балів. По 1-3 бали за кожний критерій з урахуванням належної
аргументації, повноти відповіді, розуміння структури та логіки викладу.
3. 2 бали. Перегляд відео лекції.
4. 15 балів за підготовку дорожньої карти або проходження

запропонованого онлайн-курсу.

Етичні правила щодо виконання робіт 
Студенти повинні дотримуватися принципів академічної доброчесності та поваги 
до авторських прав відповідно до Етичного кодексу університетської спільноти 
КНУ імені Тараса Шевченка. (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-
code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf) 
Під час виконання завдань необхідно обов’язково зазначати використані 
джерела. Роботи, які містять ознаки недобросовісного цитування (без зазначення 
автора та джерела інформації) та інші ознаки академічної недоброчесності 
оцінюються в «0» балів та мають бути відправлені повторно. 

https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-yak-perspektivnii-napryam-v-literaturi
https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-yak-perspektivnii-napryam-v-literaturi


Умови допуску до заліку 
Успішне проходження семестрового оцінювання у вигляді виконання завдань та 
отримання за роботи не менше 60% від максимальної оцінки. 
Відпрацювання: У разі якщо студент вчасно не виконав завдання до заняття, він 
повинен це зробити впродовж семестру, однак оцінювання цих робіт 
становитиме 60% від визначених за шкалою критеріїв. 
Якщо студент з поважної причини не виконав завдання, то він має право його 
відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення заняття. 
Студент з індивідуальним графіком навчання виконує обов’язкові завдання, 
зазначені в Гугл класі відповідно до тем занять.  

Підсумкове оцінювання (у формі заліку):  
Залік з дисципліни отримується за підсумком балів за семестр та написання 
матеріалу журналістського розслідування.  
На залік надається готовий до публікації матеріал журналістського 
розслідування, що оцінюється до 20 балів та враховує повноту та якість 
виконаного завдання, з яких (до 5 балів) віддається актуальності теми, (до 4 балів) 
– логіці та структурі викладу, (до 4 балів) – наявність аналізу та аргументації у
матеріалі, (до 5 балів) – обґрунтування фактажу, його добір; (до 2 балів) – мова
викладу матеріалу.

 
Розподіл балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий 
модуль 2 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 26 10 60 

Максимум 36 44 20 100 

7.2 Організація оцінювання. Роботи протягом семестру подаються відповідно 
до графіку їх виконання не пізніше встановлених дат в Гугл-класі. Оцінка 
виконаних робіт враховує параметри дотримання графіку подання робіт, повноту 
виконання роботи та її  відповідність заявленим критеріям, грамотність та мовну 
акуратність роботи.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



8. Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний  план  лекцій  і
семінарських занять

№ Назва  теми 
Кількість годин 

лабораторні самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Планування та підготовка журналістського розслідування 

1 
Журналістське розслідування: поняття, ознаки, 
типи та структурний план. Вибір теми 
журналістського розслідування.  

2 5 

2 
Вибір теми та планування власного 
журналістського розслідування. Визначення 
ризиків (для розслідувача та його команди) 

2 

3 
Правова основа роботи журналіста-
розслідувача. 2 5 

4 

Методи збору інформації для журналістського 
розслідування. Підготовка до власного 
журналістського розслідування: визначення 
методів збору інформації та робота з джерелами 
інформації. 

2 5 

5 Джерела інформації. Методика роботи з 
різними джерелами інформації. 2 5 

6 Технологія проведення журналістських 
розслідувань. 2 

7 Верифікація інформації та фактчекінг.
Гостьовий спікер від YouControl  2 5 

Змістовий модуль 2. Робота із джерелами та структурою 

8 

Ризики роботи та безпека журналістів-
розслідувачів. Цифрова безпека журналіста-
розслідувача. Захист джерел. 
Гостьовий спікер від Лабораторії цифрової 
безпеки 

2 5 

9 Основи створення історії. 2 10 

10 Систематизація, аналіз та перевірка зібраної 
інформації.  4 5 

11 

Види та форми взаємодії медіа з 
правоохоронними органами. Аналіз деяких 
наслідків оприлюднення результатів 
журналістських розслідувань. 

2 5 

12 
Завершальна робота над власним 
журналістським розслідуванням та його 
публікація. 

4 10 

ВСЬОГО 28 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лабораторні – 28 год. 
Самостійна робота - 60 год. 



9. Рекомендовані джерела:

Основна:

1. Волошин О., Панкратова Л. Реальний алгоритм перевірки електронних декларацій. 
Посібник. 2018. 113 с.

2. Людмила Панкратова. Допублікаційна юридична експертиза. Мінімізація ризиків. 2022 р. 
Електронні дидактичні матеріали. 34 сл. Режим доступу:  https://bit.ly/3ZahOud .

3. Організаційний розвиток центрів розслідувальної журналістики. Порадник. ІРРП. 2019. 28 
с. Режим доступу:
https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=ir 
rp.org.ua

4. Б. Бєль, О. Бурмагін, Т. Патора, О. Хоменок. Посібник з журналістських розслідувань. 
Теорія та практика. 2013.

5. Л. Панкратова. Журналістські джерела та вразливі групи. 2020. Електронні дидактичні 
матеріали. Режим доступу:  https://bit.ly/3YPOPwd

6. Організаційний розвиток центрів розслідувальної журналістики. Порадник. ІРРП. 2019. 28 
с. Режим доступу:
https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=ir 
rp.org.ua

7. Відеолекція Максима Савчука, журналіст-розслідувача проєкту «Схеми». 2022 р.  Режим 
доступу: https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-yak-
perspektivnii-napryam-v-literaturi

8. Онлайн-курс “Журналістські розслідування: основи”. Кількість уроків - 15. Тривалість: 2 
год 25 хв. Режим доступу: https://video.detector.media/courses/zhurnalistski-rozsliduvannya-
osnovy-i14.

9. Хавронюк М. І. Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи. /Центр 
політико-правових реформ. – Київ: 2014. – 43 с.

Нормативно-правові акти: 
1. Конституція України. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва

з екрана.
2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та

доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25 червня 1998 року. Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року.
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року [Електронний
ресурс] / Генеральна асамблея ООН. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043. – Назва з екрана.

6. Кримінальний кодекс України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. –
Назва з екрана.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
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https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=irrp.org.ua
https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=irrp.org.ua
https://bit.ly/3YPOPwd
https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=irrp.org.ua
https://issuu.com/irrpress/docs/irrp_brochure_print_final?utm_medium=referral&utm_source=irrp.org.ua
https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-yak-perspektivnii-napryam-v-literaturi
https://cases.media/creativepractice/lecture/zhurnalistski-rozsliduvannya-yak-perspektivnii-napryam-v-literaturi
https://video.detector.media/courses/zhurnalistski-rozsliduvannya-osnovy-i14
https://video.detector.media/courses/zhurnalistski-rozsliduvannya-osnovy-i14


8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

9. Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації : рекомендація № R(2000)7 від
8 березня 2000 року. Комітет міністрів держав-членів Ради Європи. Режим доступу :
http://cedem.org.ua/library/rekomendatsiya-r-2000-7-pro-pravo-zhurnalistiv-ne-rozkryvaty-svoyi-
dzherela-informatsiyi.

10. Кодекс етики українського журналіста від 12 грудня 2013 року. Режим доступу :
http://nsju.org/page/196..
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