
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін "ІТ-право" 

 освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»  

денної форми навчання 

 

  

Вибірковий блок «ІТ-право» освітньої програми «Право» для здобувачів 

освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» денної форми 

навчання складається з навчальних дисциплін:  

1. Охорона авторських прав в інформаційній сфері 

2. Захист прав в ІТ сфері у практиці ЄСПЛ 

3. Інформаційне право 

4. ІТ-бізнес і право 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти освіти 

результатів навчання 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 20, 22 Стандартом вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 644 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 знання щодо правового регулювання відносин в ІТ-сфері;  

- 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 в 

ІТ-індустрії; 

- навички щодо захисту прав 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 та укладення договорів в ІТ-індустрії. 

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 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. 

 

 

 

 



«ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

СФЕРІ» 

1. Мета дисципліни – набуття студентами комплексу теоретичних знань з приводу 

охорони авторських прав в інформаційній сфері, а також формування базових навичок 

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

сфері набуття та здійснення авторських прав.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; 

загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності, форми та 

способи захисту прав та інтересів у приватному та публічному праві.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони авторських прав 

ІТ-сфері.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів та з урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, 

що виникають з метою визнання, поновлення чи оспорювання порушених прав в 

інформаційній сфері.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Охорона 

авторських прав в інформаційній сфері» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в НН Інституті права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими 

дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових 

підходів, основ методології та методик дослідження проблем набуття та здійснення  

авторських прав; вміння оцінювати та аналізувати практичні правові ситуації у сфері 

набуття та здійснення прав інтелектуальної власності в інформаційній сфері.  
4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів 

наступних компетентностей: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті  проблем 

захисту прав інтелектуальної власності і демонструвати власне бачення шляхів їх 

розв’язання; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин у сфері охорони авторських прав в 

інформаційній сфері; вільно використовувати для професійної діяльності у сфері охорони 

авторських прав власності доступні інформаційні технології і бази даних. 

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

власності та інформаційного права Кулініч О.О.   

 

«ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ» 
 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: 

 оволодіння знаннями щодо поняття, правових форм та способів захисту 

інформаційних прав особи 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 

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 практики Європейського суду з прав людини в частині 

застосування статей 8 та 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних 

свобод, вимог Конвенції Ради Європи «Про захист фізичних осіб у зв’язку із 

автоматизованою обробкою персональних даних». 

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: к.ю.н., доц., доцент кафедри інтелектуальної 

власності та інформаційного права, адвокат Носік Ю.В.  

 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» 
 

1. Мета навчальної дисципліни спрямована на одержання студентами знань з 

питань основоположних категорій галузі інформаційного права, зокрема: її предмета, 



методів, системи, джерел, особливостей правового регулювання здійснення окремих видів 

інформаційної діяльності, забезпечення інформаційного правопорядку, юридичних 

ризиків та конфліктів, які проявляються в інформаційній сфері; теоретичних проблем, 

пов’язаних з удосконаленням категоріального апарату галузі інформаційного права, 

дослідження особливостей реалізації норм інформаційного законодавства України.  

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку провідних інститутів 

інформаційного права України, особливості правових режимів конкретних видів 

інформації, вимоги, що пред’являються законодавством України до інформаційної 

діяльності. 

2. Вміти оцінювати, визначати юридичне значення та завдання основних інститутів 

інформаційного права України, надавати характеристику окремим видам інформаційної 

діяльності і засобам її правового регулювання, за допомогою загальних та спеціальних 

методів наукового пізнання виявляти, а також формулювати обґрунтовані способи 

вирішення теоретичних проблем розвитку галузі інформаційного права України. 

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів нормативно-правових 

актів, що діють в інформаційній сфері, індивідуальних правових актів з питань 

застосування норм інформаційного законодавства, з урахуванням особливостей 

практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати інформаційно-правові 

спори. 

3. Анотація навчальної дисципліни.  
При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі питання: 
1) інформаційне право України в умовах розвитку інформаційного суспільства; 
2) правове регулювання інформаційних правовідносин; 
3) правове регулювання у галузі створення та застосування інформаційних 

ресурсів, технологій та систем; 
4) правовий режим масової інформації та діяльності в медіа-сфері; 
5) організаційно-правові засади здійснення проектів державно-приватного 

партнерства в інформаційній сфері; 
6) проблеми забезпечення інформаційного правопорядку в умовах існування 

конфліктів, обумовлених інформаційною діяльністю. 
Набуватимуться нові знання щодо правового аналізу окремих видів інформаційної 

діяльності, дослідження проблем забезпечення інформаційного правопорядку, запобігання 

вчинення інформаційних правопорушень. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких 

компетентностей як: здобуття спеціалізованих концептуальних знань, набутих у процесі 

навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та пізнання ключових теоретичних проблем становлення і 

розвитку галузі інформаційного права України; розв’язання складних задач і правових 

проблем удосконалення норм національного інформаційного законодавства, практики 

його застосування різними юрисдикційними органами з урахуванням європейських 

стандартів. 



Викладання дисципліни забезпечують: 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. 

 

«ІТ-БІЗНЕС І ПРАВО» 
 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: 
 одержання студентами знань з питань поняття, видів, форм та предмета здійснення 

діяльності у галузі ІТ-бізнесу; 
 дослідження правового статусу суб’єктів електронної комерції, виробників та 

постачальників програмної продукції, 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. 
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. 
3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів нормативно-правових 

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

3. Анотація навчальної дисципліни: 
При вивченні дисципліни розкриваються 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’єктів ІТ-бізнесу, види та форми їхньої діяльності. 
Набуватимуться нові знання щодо 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 забезпечують: 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. 

 

 


