
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін "ІТ-право" 

 освітньої програми «Інтелектуальна власність»  

для здобувачів освітнього рівня «Магістр»  

за спеціальністю 081 «Право»  

заочної форми навчання 

 

 Вибірковий блок «ІТ-право» освітньої програми «Інтелектуальна 

власність» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 081 

«Право» заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

1. Договори в ІТ- індустрії 

2. Захист персональних даних 

3. Правове регулювання електронної комерції 

4. Правове регулювання телекомунікаційної діяльності 

5. Актуальні проблеми оподаткування в ІТ-індустрії 

6. Актуальні проблеми корпоративного права в ІТ-індустрії 

7. Захист прав в ІТ-індустрії 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Інтелектуальна власність» 

викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення 

здобувачами освіти програмних результатів навчання 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, що визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 

081 Право для першого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 643 від 20 липня 2022 р. 

Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у 

здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо правового регулювання 

відносин в сфері ІТ-права, також формування у студентів практичних навичок 

щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм 

законодавства у сфері ІТ-права. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- комплексні доктринальні знання щодо національних, міжнародних та 

європейських стандартів ІТ-права;  

- навички аналізу та визначення місця результатів інтелектуальної 

діяльності у процесі інноваційного розвитку, комплексу вмінь щодо порядку та 

процедур розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, їх 

комерціалізації, трансферу технологій, оподаткування в ІТ-індустрії; 

- навички щодо захисту прав в ІТ-індустрії, зокрема шляхом проведення 

судово-експертних досліджень в ІТ-індустрії; а також практичних навичок по 



застосуванню отриманих знань та вмінь у процесі набуття, реалізації та захисту 

прав на різні об’єкти інтелектуальної власності в ІТ-індустрії; 

- інформація з першоджерел, оцінена з позицій наступності та новизни, 

сучасні інформаційні технології і бази даних при визначенні специфіки ІТ-права; 

- правові позиції для розв’язання проблем і практичних ситуацій у сфері ІТ-

права, оподаткуванню та укладенню договорів в ІТ-індустрії; 

- система міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності, 

місце та вплив міжнародних зобов'язань України на формування національної 

системи правового регулювання ІТ-права. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання забезпечує 

дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів правничої професії, 

міжнародних стандартів прав людини та принципу верховенства права при 

здійсненні формалізації права, підвищенні рівня дієвості та ефективності права. 

  

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти компетентності, що 

відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і держави, а саме: 

− здатність використовувати знання з метою ефективного прийняття 

нових викликів, вирішення проблемних питань у сфері національних, 

міжнародних та європейських стандартів в сфері ІТ-права;  

− здатність надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

сфері ІТ-права;  

− спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення та 

пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем в сфері ІТ-права. 

 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

− викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «ІТ-право» 

кваліфікованими  фахівцями, в тому числі у формі авторських курсів; 

− залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності в ІТ-праві; 

− проведення майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків в сфері 

ІТ-праві;  

− використання в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять;  

− проведення в навчальних групах проблемно-орієнтованих дискусій, 

предметом яких є обговорення недоліків правового регулювання в сфері ІТ-

права;  

− індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи;  

− отриманню практичного досвіду в сфері ІТ-права в органах державної 

влади та місцевого самоврядування під час проходження навчальної практики. 



 

ДОГОВОРИ В ІТ- ІНДУСТРІЇ 

 

1. Мета дисципліни – набуття знань з основ договірного регулювання 

інформаційних відносин, а також формування у студентів навиків складання 

проектів договорів у сфері ІТ-діяльності, здійснення заходів з контролю за 

належним виконанням їх умов. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати поняття, види та основні вимоги, що пред’являються нормами 

цивільного законодавства до договорів, які укладаються при здійсненні 

інформаційної діяльності; види істотних умов найпоширеніших видів договорів, 

що укладаються та виконуються при здійсненні інформаційної діяльності; 

особливості застосування примірних та типових форм договорів на прикладі 

інформаційної діяльності 

Вміти визначати коло інформаційних правовідносин, в яких можуть 

застосовуватися договірні інструменти регулювання; формулювати проекти 

основних видів договорів, що використовуються в інформаційній діяльності; 

визначати та виробляти методику запобігання ризикам при виконанні 

договірних зобов’язань в інформаційній сфері. 

Володіти елементарними навичками складання проектів письмових 

пропозицій щодо укладання договорів в інформаційній сфері; застосування 

типових та примірних форм договорів в інформаційних правовідносинах; 

формулювання істотних, звичайних та випадкових умов договорів. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Договори в 

ІТ- індустрії» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Магістр» 

за спеціальністю «Право» в НН Інституті права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та спрямована на вивчення наступних 

положень: 

1) юридична сутність, призначення та особливості договорів в 

інформаційній діяльності; 

2) види договорів, що використовуються в інформаційній діяльності та їх 

загальна характеристика; 

3) особливості укладення, зміни та виконання договірних зобов’язань; 

4) забезпечення договірних зобов’язань в інформаційній діяльності та 

формування моделі захисту прав сторін інформаційно-договірних 

правовідносин. 

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів 

наступних компетентностей: оцінювати природу та характер суспільних 

процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 



регулювання; аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів у сфері інформаційного права; визначати актуальну 

практичну чи наукову проблему договірного регулювання відносин в ІТ-сфері, 

планувати і виконувати дослідження на її вирішення, обирати релевантні 

методологію та джерела; брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та 

прикладних досліджень у галузі інформаційного права.  

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., асистент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Зеров К.О. 

 

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері захисту персональних 

даних, засад  регулювання інформації з обмеженим обігом, а також формування 

у студентів базових навичок щодо самостійного розв’язання проблем, 

пов’язаних із застосуванням норм законодавства в інформаційній сфері.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  

1. Знати основні засади обробки персональних даних за 

законодавством України та Європейського Союзу; зміст позитивних та 

негативних зобов'язань України за статтею 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, основні положення Конвенції про захист фізичних осіб 

у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.  

2. Вміти визначати та аналізувати завдання правового регулювання 

суспільних відносин у сфері обробки та захисту персональних даних. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати спори, пов’язані з неправомірною обробкою 

персональних даних. 

3. Навчальна дисципліна «Захист персональних даних» є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю «Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність» в 

Навчально-науковому інституті права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні складові дисципліни спрямовані на отримання 

студентами знань з питань поняття, видів, підстав та процедур обробки 

персональних даних; порядку здійснення нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про захист персональних даних; правових засад обробки 

персональних даних в діяльності поліції, в охороні здоров'я, галузі 

телекомунікацій, міграційних процедурах; правового статусу суб’єктів 

персональних даних, володільців та розпорядників персональних даних; 



формування вмінь правильно інтерпретувати зміст норм національного та 

міжнародного права у сфері захисту персональних даних; забезпечення 

інформаційної безпеки у сфері реєстрів, призначених для обробки персональних 

даних. 

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування 

наступних компетентностей: здійснювати презентацію свого дослідження різних 

аспектів обробки та захисту персональних даних,  застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають 

з цього дослідження, аргументувати висновки; розробляти і викладати 

спеціальні дисципліни, які охоплюють проблеми захисту персональних даних у 

закладах освіти, застосовувати сучасні освітні технології та методики навчання. 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н. доц., професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Заярний О.А. та к.ю.н., 

асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Зеров К.О. 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: 

 одержання студентами знань з питань поняття, видів, форм та предмета 

здійснення діяльності у галузі електронної комерції; 

 дослідження правового статусу суб’єктів електронної комерції, виробників 

та постачальників програмної продукції, аутсорсінгових та аутстафінгових ІТ-

компаній; особливостей електронних правочинів у галузі електронної комерції; 

механізму захисту прав споживачів. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні вимоги, які встановлені законодавством України до 

діяльності у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу, особливості колізійного 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних з цими видами інформаційної 

діяльності, процедури застосування міжнародних електронних платіжних 

систем, правові засади проведення електронних торгів, аукціонів, нормативні 

вимоги, які ставляться до програмної продукції, національні і міжнародні 

джерела 

2. Вміти оцінювати, визначати юридичне значення та завдання 

інформаційних обмінів у галузях електронної комерції та ІТ-бізнесу, надавати 

характеристику основним видам діяльності у відповідних напрямах правового 

регулювання, визначати специфіку укладання і виконання електронних 

комерційних правочинів, використання інформаційної інфраструктури на 

умовах ІТ-аутсорсінгу, здійснювати характеристику основних способів обігу 

інформації у галузі електронної комерції, а також способів захисту 



інформаційних прав споживачів послуг придбаних за допомогою Інтернет-

сервісів. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів нормативно-

правових актів, що діють у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу, 

електронних комерційних правочинів із застосуванням засобів цифрової 

ідентифікації з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати інформаційно-правові спори, які виникають за 

участі суб’єктів ринку електронної комерції або ІТ-бізнесу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі 

питання: 

1) електронна комерція та ІТ-бізнес, як основа національної цифрової 

економіки; 

2) загальна характеристика механізму правового регулювання діяльності у 

галузях електронної комерції та ІТ-бізнесу за законодавством України; 

3) правовий статус суб’єктів електронної комерції; 

4) форми, напрями та інструменти здійснення електронної комерції; 

5) правове регулювання застосування електронних платіжних систем та 

результатів електронних довірчих послуг; 

6) правовий статус суб’єкті ІТ-бізнесу, види та форми їхньої діяльності. 

Набуватимуться нові знання щодо інструментів публічного 

адміністрування, які застосовуються у відповідних напрямах суспільної 

діяльності, дослідження теоретичних та прикладних проблем забезпечення 

інформаційного правопорядку, запобігання вчинення правопорушень на ринках 

електронної комерції та ІТ-бізнесу. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: 

 здобуття спеціалізованих концептуальних знань у сфері електронної 

комерції та ІТ-бізнесу; 

 розв’язання складних задач і правових проблем удосконалення 

вітчизняних законодавчих актів у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу з 

урахуванням європейських стандартів; 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків щодо підходів та 

нормативних актів, з питань електронної комерції та ІТ-бізнесу. 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н. доц., професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Заярний О.А. 

 

 



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: 

 одержання студентами знань з питань поняття, видів, форм та предмета 

здійснення діяльності у галузі електронної комерції; 

 дослідження правового статусу суб’єктів електронної комерції, виробників 

та постачальників програмної продукції, аутсорсінгових та аутстафінгових ІТ-

компаній; особливостей електронних правочинів у галузі електронної комерції; 

механізму захисту прав споживачів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні вимоги, які встановлені законодавством України до 

діяльності у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу, особливості колізійного 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних з цими видами інформаційної 

діяльності, процедури застосування міжнародних електронних платіжних 

систем, правові засади проведення електронних торгів, аукціонів, нормативні 

вимоги, які ставляться до програмної продукції, національні і міжнародні 

джерела 

2. Вміти оцінювати, визначати юридичне значення та завдання 

інформаційних обмінів у галузях електронної комерції та ІТ-бізнесу, надавати 

характеристику основним видам діяльності у відповідних напрямах правового 

регулювання, визначати специфіку укладання і виконання електронних 

комерційних правочинів, використання інформаційної інфраструктури на 

умовах ІТ-аутсорсінгу, здійснювати характеристику основних способів обігу 

інформації у галузі електронної комерції, а також способів захисту 

інформаційних прав споживачів послуг придбаних за допомогою Інтернет-

сервісів. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів нормативно-

правових актів, що діють у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу, 

електронних комерційних правочинів із застосуванням засобів цифрової 

ідентифікації з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати інформаційно-правові спори, які виникають за 

участі суб’єктів ринку електронної комерції або ІТ-бізнесу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі 

питання: 

1) електронна комерція та ІТ-бізнес, як основа національної цифрової 

економіки; 



2) загальна характеристика механізму правового регулювання діяльності у 

галузях електронної комерції та ІТ-бізнесу за законодавством України; 

3) правовий статус суб’єктів електронної комерції; 

4) форми, напрями та інструменти здійснення електронної комерції; 

5) правове регулювання застосування електронних платіжних систем та 

результатів електронних довірчих послуг; 

6) правовий статус суб’єкті ІТ-бізнесу, види та форми їхньої діяльності. 

Набуватимуться нові знання щодо інструментів публічного адміністрування, які 

застосовуються у відповідних напрямах суспільної діяльності, дослідження 

теоретичних та прикладних проблем забезпечення інформаційного 

правопорядку, запобігання вчинення правопорушень на ринках електронної 

комерції та ІТ-бізнесу. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: 

 здобуття спеціалізованих концептуальних знань у сфері електронної 

комерції та ІТ-бізнесу; 

 розв’язання складних задач і правових проблем удосконалення 

вітчизняних законодавчих актів у галузі електронної комерції та ІТ-бізнесу з 

урахуванням європейських стандартів; 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків щодо підходів та 

нормативних актів, з питань електронної комерції та ІТ-бізнесу. 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н. доц., професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Заярний О.А.  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ІТ-ІНДУСТРІЇ 

 

1. Мета дисципліни - опанування та засвоєння студентами теоретичних 

знань щодо 

актуальної наукової проблематики податкового права в ІТ-індустрії, зокрема: 

правового статусу платника податків; адміністрування загальнодержавних і 

місцевих податків та зборів; відповідальності за порушення податкового 

законодавства. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати: нормативно-правові актів, що визначають правові підстави 

встановлення, справляння та скасування податків; роз’яснення вищих судових 

інстанцій, судову практику по вирішенню податкових спорів. 

2. Вміти: закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання 

шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових 

актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури; 



використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, 

фінансового та адміністративного права; користуватися інформаційними та 

аналітичними ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної 

роботи, вирішувати задачі. 

3. Володіти: навичками з підготовки проектів актів правозастосування, що 

використовуються в практичній діяльності юридичних осіб; з урахуванням 

особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів 

розв’язувати податкові спори, що виникають у сфері здійснення фінансової 

діяльності учасниками податкових правовідносин. 

3. Анотація навчальної дисципліни. У рамках навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми оподаткування в ІТ-індустрії» розкривається сутність 

податкових правовідносин відносин; визначається поняття та види податків, 

зборів, їх порівняльна характеристика; досліджуються нормативні вимоги щодо 

встановлення справляння та скасування податків; розкривається поняття 

податкового обов’язку та податкового зобов’язання; досліджуються основні 

елементи податку; з’ясовується сутність поняття платник податку; 

розглядаються питання уникнення подвійного оподаткування, виходячи з вимог 

міжнародних договорів; розкривається зміст податку на додану вартість, 

акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, податку 

на прибуток. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: знання правових норм і доктрини податкового права; 

застосування норм матеріального і процесуального права, що регулюють 

податкові відносини при вирішенні практичних ситуацій; вміння розв’язувати 

складні задачі в сфері правотворчості і правозастосування; здатності визначати 

належні та прийнятні для юридичного аналізу факти у податкових відносинах; 

аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції у податкових 

спорах; застосовувати юридичну аргументацію; логічно, критично і системно 

аналізувати документи, розуміючи їх правовий характер і значення; 

консультування з правових  питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів платників податків у податкових спорах. 

Викладання дисципліни забезпечують викладачі кафедри фінансового 

права НН Інституту права 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В ІТ-ІНДУСТРІЇ 

 

1. Мета дисципліни спрямована на вивчення проблем корпоративного 

права в ІТ-індустрії, підстав та порядку відчуження корпоративних прав у ІТ-

компаніях, використання прав на ІТ-продукти у корпоративних відносинах. 



2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати поняття корпоративних прав, корпоративних відносин, 

джерела корпоративного права, поняття та основні обмеження оборотоздатності 

корпоративних прав за законодавством України, порядок та підстави відчуження 

корпоративних прав у ІТ-компаніях, особливості корпоративного управління в 

ІТ-компаніях. 

2. Вміти правильно тлумачити положення законодавства України, що 

стосується набуття, зміни та припинення корпоративних прав, давати юридичні 

консультації щодо створення ІТ-компаній та управління ними. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки документів про 

набуття та відчуження корпоративних прав у ІТ-компаніях та за допомогою 

правових методів виявляти спільні та відмінні ознаки корпоративного 

управління у різних ІТ-компаніях. 

3. Анотація навчальної дисципліни Форми викладання та методи 

навчання цієї дисципліни спрямовані на вивчення особливостей застосування 

законодавства, яке регулює корпоративні відносини в ІТ-компаніях, та 

формування навичок, пов’язаних з ознайомленням та тлумаченням джерел 

корпоративного права. Предмет навчальної дисципліни становить законодавство 

України у сфері регулювання господарських товариств, практику застосування 

законодавства національними судами України та міжнародними судовими 

установами, законодавство деяких інших країн. Курс навчальної дисципліни 

передбачає попереднє вивчення студентами чинного корпоративного 

законодавства України, юридичної літератури, основних понять та спеціальної 

термінології. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: здатність застосовувати загальні та спеціальні знання з 

корпоративного права України та інших країн; здатність виявляти спільні та 

відмінні ознаки законодавства, що регулює діяльність різних видів ІТ-компаній в 

Україні; здатність до самостійної розробки договорів у сфері відчуження 

корпоративних прав.  

Викладання дисципліни забезпечують викладачі економічного права та 

економічного процесу НН Інституту права 

 

ЗАХИСТ ПРАВ В ІТ-ІНДУСТРІЇ 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: 

 оволодіння знаннями щодо поняття, правових форм та способів захисту 

інформаційних прав особи в Україні та в Європейському суді по правам людини; 

 дослідження правових підстав реалізації права на захист інформаційних 

прав і законних інтересів учасників інформаційних відносин. 



2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку інституту захисту 

інформаційних прав особи, його нормативні джерела, основні способи захисту 

інформаційних прав особи та процедури їх реалізації, а також практику розгляду 

і вирішення інформаційних спорів за законодавством України та Європейським 

Судом з прав людини. 

2. Вміти визначати завдання інституту захисту інформаційних прав особи в 

інформаційному суспільстві, аналізувати причини виникнення інформаційно-

правових конфліктів, надавати їм загальну характеристику, а також обирати на 

основі законодавства України та матеріалів судової практики найбільш 

оптимальні способи захисту інформаційних прав і свобод особи. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проекту процесуальних 

документів щодо захисту інформаційних прав особи з урахуванням 

особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів 

розв’язувати спори, що виникають в інформаційній сфері. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі 

питання: 

1) загальні засади становлення і розвитку інституту захисту інформаційних 

прав особи; 

2) правові форми та способи захисту інформаційних прав особи; 

3) загальний механізм судового захисту інформаційних прав особи; 

4) позасудові форми та способи захисту інформаційних прав особи; 

5) захист інформаційних прав суб’єктів правовідносин у сфері обігу 

публічної інформації; 

6) захист інформаційних прав суб’єктів ринку телекомунікацій, споживачів 

телекомунікаційних послуг та суб’єктів діяльності у галузі індустрії програмної 

продукції; суб’єктів медіа-правовідносин. 

Набуватимуться нові знання щодо компетенції суб’єктів публічної 

адміністрації та судів України, уповноважених розглядати інформаційні спори, 

практики Європейського суду з прав людини в частині застосування статей 8 та 

10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: 

 здобуття спеціалізованих концептуальних знань у сфері відновлення і 

захисту інформаційних прав особи; 

 розв’язання складних задач і правових проблем удосконалення 

національної і міжнародної практики застосування різних способів захисту 

інформаційних прав особи з урахуванням європейських стандартів; 



 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків щодо підходів та 

нормативних актів, що закріплюють способи захисту інформаційних прав особи. 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н. доц., професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Заярний О.А. та к.ю.н., доц., 

доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Носік Ю.В. 

 


