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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

 
Галузь знань 
08 «Право» 

 

вибіркова 

Спеціальність 081 
«Право» 

Рік підготовки: 
4-й 4-й 

Семестр 
Загальна кількість 
годин 135 

7-й 7-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 5,4 

для першого 
(бакалаврського) рівня 

вищої освіти  

16 год. 6 год. 
Практичні 

32 год. 6 год. 
Самостійна робота 

87 год. 123 год. 
Вид контролю: залік 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання – 1:1,8 
Мова навчання: українська. 
Навчальна дисципліна спрямована на вивчення основ ІТ права, як комплексної галузі 

законодавства. Цифрові технології надають широкі можливості, здійснення яких врегульовано 
ІТ правом. ІТ право – це комплексна галузь законодавства, яка стрімко розвивається. 
Необхідно слідкувати за її розвитком. Право не встигає за технологіями, які виникають та 
удосконалюються. ІТ право покликане вирішити ряд важливих питань щодо 
правозастосування: фіксація змісту веб-сторінки, правосубєктність учасників ІТ 
правовідносин тощо. ІТ право – це і норми щодо електронного документообігу, електронного 
підпису, електронної комерції, електронних грошей. Криптовалюта та операції з нею – ще 
один виклик для ІТ права. Віртуальні активи – новий правовий інститут, який підлягає 
детальному вивченню під час спецкурсу. Авторське право охопило цифрове середовище, і ІТ 
право повинно також допомагати у його належному регулюванні. Компютерна програма – це 
об'єкт ІТ технологій, який не має належного правового регулювання. ІТ право покликане 
вирішити цю проблематику. NFT як новий об'єкт має невизначену правову природу. Доменні 
спори – новий вид спорів, які вирішуються у судовому або у спеціальному порядку, який також 
вивчається ІТ правом. ІТ компанія та її взаємовідносини з працівниками, види ІТ компаній та 
структурування їх діяльності – обовязковий елемент вивчення ІТ права. Дія-сіті і гіг-контракти 
також не залишаються осторонь під час вивчення курсу ІТ права. Договори у сфері ІТ, а саме 
нові та незрозумілі поняття: Service agreement, NDA, договори про неконкуренцію. ToS, 
EULA, договори на SEO-оптимізацію, хмарні договори (SaaS, PaaS, IaaS), договори на 
розробку програмного забезпечення (Agile, waterfall model) та інші – все це предмет вивчення 
ІТ права.  

Вся вказана проблематика є предметом вивчення студентами та є актуальною в умовах 
сьогоднення. 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними 
проблемами правового регулювання ІТ відносин в Україні; ознайомити з 
нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини в Україні; навчити 
застосовувати теоретичні положення на практиці, навчити результативно 
використовувати здобуті знання. 

Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності: 

● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів приватного 
права щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової природи 
інститутів ІТ права, вміння розмежовувати способи правової охорони 
відповідних інститутів. 

● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію. Уміти аналізувати позовні заяви, 
скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства в сфері 
інформаційних технологій. Розвинути навички підготовки правових висновків та 
консультацій щодо проблемних ситуацій, пов’язаних із правовою охороною прав 
суб’єктів інформаційних технологій. 

● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 
(принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного 
судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту прав в сфері 
інформаційних технологій. 

● 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, адміністративного та інформаційного 
права тощо. 

● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 
захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, пов’язаних із 
охороною прав у сфері інформаційних технологій. Оцінювати та аналізувати 
діяльність ІТ компаній, ІТ-спеціалістів, суб'єктів електронної комерції, інших 
суб'єктів ІТ права. 

● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 
вмотивованості.  Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою проєктів 
судових рішень за результатами розгляду спорів щодо захисту прав та інтересів 
особи у разі порушення прав у сфері інформаційних технологій. 

● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо 



доцільності використання тих чи інших форм охорони прав у сфері 
інформаційних технологій. 

● 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 у 
сфері інформаційних технологій. 

● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 
ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 
наукових досліджень та практичної діяльності щодо аналізу окремих інститутів 
ІТ права із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних 
реєстрів, інформаційних матеріалів Мінцифри, Національного органу 
інтелектуальної власності тощо. 

● Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 
правничих послуг щодо правової охорони інформаційних технологій, зокрема із 
використанням судових реєстрів, міжнародних реєстрів, баз даних Мінцифри 
тощо. Уміти надавати консультації щодо захисту прав у сфері інформаційних 
технологій із використанням дистанційних форм комунікації. 

● Використовувати передові знання і методики в сфері охорони прав у 
сфері інформаційних технологій у процесі правотворення та правозастосування 
інститутів приватного права. 

● Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 
різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 
правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, враховуючи 
положення та вимоги Угоди про асоціацію із необхідністю вироблення 
практичних навичок щодо вдосконалення механізмів правової охорони 
інформаційних технологій в Україні. 

● Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 
інститутів ІТ права з метою систематизації та уніфікації форм правової охорони 
інформаційних технологій. 

● 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 
необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення прав 
в сфері інформаційних технологій. 

● Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності (діяльність в сфері 
представництва та захисту прав у сфері інформаційних технологій, адвокатів, 
патентних повірених, юрисконсультів, суддів тощо). 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

По проходженні курсу студенти повинні знати: 

 джерела правового регулювання ІТ відносин в Україні; 

 правові засади здійснення електронної комерції, електронного 
документообігу; 

 правовий режим ДІЯ-СІТІ та правову природу гіг-контрактів; 

 застосування електронного підпису; 

 використання електронних грошей та правова природа криптовалюти; 

 правовий режим віртуальних активів; 

 здійснення авторських прав в ІТ сфері; 

 особливості правового режиму компютерної програми як обєкту ІТ права; 

 правову природу NFT; 

 особливості вирішення доменних спорів; 

 структурування роботи ІТ компанії, її види та порядок провадження 
діяльності; 

 порядок укладення та зміст договорів  в ІТ сфері. 

По проходженні курсу слухачі повинні вміти: 

 застосовувати одержані знання на практиці; 

 правильно застосовувати законодавство, що регулює ІТ відносини; 

аналізувати та вирішувати практичні казуси в ІТ сфері. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1: ІТ право 

Тема 1. Загальні положення про ІТ право. 

Тема 2. Суб'єкти ІТ права. 

Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ. 

Тема 4. Договірні зобов'язання у сфері інформаційних технологій за 
участю ІТ-компаній. 



Тема 5. Інші договірні зобов'язання у сфері інформаційних технологій. 

Тема 6. Електронний документообіг. Електронні документи. Електронний 
цифровий підпис. 

Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні портали. 

Тема. 8. Електронна комерція. 

Тема 9. Електронний правочин. Смарт-контракти. 

Тема 10. Електронні гроші. 

Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи. 

Тема 12. Авторське право в ІТ сфері. 

Тема 13. Правовий режим цифрових об'єктів авторського права 

Тема 14. Комерційні позначення та об'єкти патентного права в цифровому 
середовищі 

Тема 15. Доменні спори. 

Тема 16. Інтернет-реклама. 

 

Тема 1. Загальні положення про ІТ право. Тенденції розвитку. 

Поняття та характеристика ІТ права. Сфера його застосування.  

Регулятори відносин у сфері інформаційних технологій. 

Поняття та загальна характеристика інформаційних технологій. 

Співвідношення ІТ права та інших галузей права та галузей законодавства. 

Перспективи розвитку ІТ права. Тенденції розвитку ІТ права. 

 

Тема 2. Правові аспекти провадження діяльності у сфері інформаційних 
технологій. 

Суб'єкти ІТ права: загальна характеристика. 

Загальна характеристика суб’єктів сфери ІТ послуг та суб’єктів сфери ІТ. 

ІТ компанія як основний учасник провадження діяльності у сфері 
інформаційних технологій. Види ІТ компаній. Види послуг, які вони надають. 



Працівники сфери ІТ (програмісти): правовий статус. Види 
«працевлаштування» в ІТ сфері. 

Стан правового регулювання та   тенденції щодо оподаткування сфери ІТ 
послуг. 

 

Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ. 

Правовий режим Дія Сіті: загальна характеристика, правове регулювання, 
сфера застосування. 

Загальні засади правового режиму Дія Сіті. 

Статус резидента Дія Сіті, вимоги до нього, порядок набуття та втрати 
статусу. 

Види діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення 
правового режиму Дія Сіті. 

Працівники та гіг-спеціалісти резидентів Дія Сіті: правовий статус, права, 
обов'язки. 

 

 

Тема 4. Договірні зобов'язання у сфері інформаційних технологій за 
участю ІТ-компаній. 

Загальна характеристика договорів у сфері ІТ. 

Гіг-контракти: загальна характеристика, види, порядок укладення, зміст. 

Договір про надання послуг - Service agreement. 

Договір (умови) про нерозголошення (конфіденційність) – NDA. 

Договори (умови) про неконкуренцію. 

Договори (умови) про передання прав інтелектуальної власності. 

 

Тема 5. Інші договірні зобов'язання у сфері інформаційних технологій 

Користувальницькі угоди (ToS). 

Угода з кінцевим користувачем програмного забезпечення (EULA). 

Договори на SEO-оптимізацію. 



Хмарні договори: 

Договір Software as а service (SaaS) 

Договір Platform as a service (PaaS) 

Договір Infrastructure as a Service (IaaS) 

Договори на розробку програмного забезпечення: Agile, waterfall model та 
інші. 

Договори щодо збору даних про використання сайту - first party data, second 
party data, third party data. 

 

Тема 6. Електронний документообіг. Електронні документи. 
Електронний цифровий підпис.  

Поняття, ознаки та характеристика електронного документа. Правове 
регулювання електронних документів. 

Види електронних документів. 

Електронний документообіг: поняття, ознаки, суб’єкти, сфера застосування, 
умови функціонування.  

Порядок відправлення, передавання та одержання електронних документів. 
Правове значення. 

Електронний підпис: поняття, види, значення, сфера застосування. 

Порядок накладення електронного цифрового підпису. 

Електронні довірчі послуги: поняття, види, правове значення. 

 

Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні портали. 

Веб-портал ДІЯ – державні послуги онлайн: правове регулювання. Види 
послуг. 

ДІЯ: проєкти цифрової трансформації. 

Інші інформаційні портали, портали надання державних послуг: 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг; 

Кабінет електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords= 



Електронний суд 
https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551  

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua/content/help  

 

Тема. 8. Електронна комерція.  

Поняття електронної комерції та електронної торгівлі. 

Види електронної комерції (В2В, В2С, С2С та інші).  

Функції електронної комерції. 

Правове регулювання електронної комерції: 

Міжнародно-правові документи у сфері електронної комерції.  

Директиви ЄС у сфері електронної комерції. 

Національне законодавство у сфері електронної комерції.  

Учасники відносин у сфері електронної комерції: 

Суб’єкти електронної комерції; вимоги до продавця, покупця. 

Постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері. 

Електронні магазини. 

Електронні аукціони, електронні біржі. 

 

Тема 9. Електронний правочин. Смарт-контракти. 

Поняття та характеристика електронного правочину: предмет, сторони, 
особливості. 

Смарт-контракти. Правова природа, порядок укладення, зміст, особливості 
виконання. 

Порядок вчинення електронних правочинів: 

Загальна характеристика. 

Комерційні електронні повідомлення, їх види. 

Особливості оферти і акцепту. 

Виконання електронного договору. Права та обов’язки сторін. 



Особливості договору, що укладається поза торговельними або офісними 
приміщеннями, та договору на відстані (відповідно до Закону України «Про 
захист прав споживачів»). 

 

Тема 10. Електронні гроші.  

Правове регулювання електронних грошей в Україні і ЄС: становлення, 
розвиток, поточне та майбутнє правове регулювання. 

Поняття та ознаки електронних грошей. Значення електронних грошей. 

Цифрові гроші: поняття, правове регулювання. Правова природа 
електронних грошей. 

Емісія електронних грошей. 

Правовий статус емітента електронних грошей, користувача, комерційного 
агента. 

Використання електронних грошей. 

 

Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи. 

Криптовалюта: поняття, ознаки, загальна характеристика, види. 

Правовий режим криптовалюти в Україні та закордоном.  

Віртуальний актив: поняття та загальна характеристика. 

Види віртуальних активів, їх правовий режим. 

Створення віртуальних активів, введення їх у цивільний оборот та 
виведення віртуальних активів із цивільного обороту. 

Право власності на віртуальний актив. 

Правочини з віртуальними активами. 

Права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів. 

Послуги, пов’язані з віртуальними активами. 

 

Тема 12. Авторське право в ІТ сфері. 

Загальна характеристика використання об'єктів авторського права в сфері 
ІТ. 



Особливості використання об’єктів авторського і суміжних прав у 
цифровому середовищі (види об'єктів, способи їх використання). 

Вільні публічні ліцензії. Ліцензії  creative commons: поняття, види, правова 
природа. 

Технічні засоби захисту авторських і суміжних прав. 

Види порушень та способи захисту авторських прав в мережі Інтернет. 

Особливості захисту авторських прав, що порушені в мережі Інтернет 
(судовий і позасудовий порядок захисту). Захист авторських прав у Фейсбуці, 
Інстаграмі, Youtube, Google.  

 

Тема 13. Правовий режим цифрових об'єктів авторського права 

Загальна характеристика цифрових об'єктів авторського права. 

Комп’ютерна програма як об’єкт правової охорони, її ознаки. Правова 
природа, суб'єкти, права на неї. Правовий режим комп’ютерної програми, 
створеної відповідно до трудового договору та на замовлення. Випадки вільного 
використання комп’ютерної програми.  

Публічні ліцензії на використання програмного забезпечення: поняття, 
види, значення, можливості користувачів: General Public License, Ліцензія MIT 
та інші. 

База даних як об’єкт правової охорони.  

Блокчейн як об'єкт правової охорони. 

NFT як об'єкт правової охорони. 

Мультимедіа, відеоігри, інші новітні цифрові об'єкти авторського права. 

 

Тема 14. Комерційні позначення та об'єкти патентного права в 
цифровому середовищі 

Загальна характеристика комерційних позначень та об’єктів патентного 
права, які використовуються в мережі Інтернет. 

Використання комерційних позначень у змісті веб-сайту. 

Використання комерційних позначень у доменних іменах. 

Використання комерційних позначень у ключових словах, у так званій 
«адмінці» веб-сайту. 



Використання комерційних позначень у сервісі Google Adwords як ключові 
слова або слова з опису товару або послуги. 

Використання комерційних позначень у товарах, які розміщуються на веб-
сайті. 

Використання об’єктів патентного права у цифровому середовищі. 

 

Тема 15. Доменні спори.  

Доменні спори: поняття, ознаки, умови виникнення. 

Види доменних спорів. 

Порядок вирішення доменних спорів: судовий, позасудовий. 

Способи захисту прав на домен: загальні і спеціальні. 

Єдина політика вирішення спорів про доменні імена.  

Порядок вирішення спорів у домені .UA. 

Особливості судового розгляду доменних спорів. 

 

Тема 16. Інтернет-реклама. 

Поняття реклами, її принципи. Правове регулювання. 

Заборони та обмеження в рекламі в мережі Інтернет. 

Види реклами в мережі Інтернет. 

Особливості рекламної діяльності в Інтернеті. Google Ads. Реклама в 
соціальних мережах. 

Види реклами в Інтернеті: медійна, банерна, контекстна, геоконтекстна, 
вірусна реклама, інші види.  

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і 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 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. ІТ право 

Тема 1. Загальні 
положення про ІТ 
право. Тенденції 
розвитку. 

8 1 2   5 9 1    8 

Тема 2. Правові 
аспекти провадження 
діяльності у сфері 
інформаційних 
технологій. 

9 1 2   6 10 1 2 
 

  7 

Тема 3. Правовий 
режим ДІЯ-СІТІ. 

8 1 2   5 9     9 

Тема 4. Договірні 
зобов'язання у сфері 
інформаційних 
технологій за участю 
ІТ-компаній. 

9 1 2   6 8 1    7 

Тема 5. Інші 
договірні 
зобов'язання у сфері 
інформаційних 
технологій 

8 1 2   5 8     8 

Тема 6. Електронний 
документообіг. 
Електронні 
документи. 
Електронний 
цифровий підпис. 

8 1 2   5 8     8 

Тема 7. Веб-портал 
ДІЯ. Інші 
інформаційні 
портали. 

9 1 2   6 8     8 

Тема. 8. Електронна 
комерція. 

9 1 2   6 10 1 2   7 



Тема 9. Електронний 
правочин. Смарт-
контракти. 

8 1 2   5 8     8 

Тема 10. Електронні 
гроші. 

8 1 2   5 8     8 

Тема 11. 
Криптовалюта. 
Віртуальні активи. 

9 1 2   6 8 1    7 

Тема 12. Авторське 
право в ІТ сфері. 

8 1 2   5 8     8 

Тема 13. Правовий 
режим цифрових 
об'єктів авторського 
права 

9 1 2   6 10 1 2   7 

Тема 14. Комерційні 
позначення та об'єкти 
патентного права в 
цифровому 
середовищі 

8 1 2   5 8     8 

Тема 15. Доменні 
спори. 

9 1 2   6 8     8 

Тема 16. Інтернет-
реклама. 

8 1 2   5 7     7 

УСЬОГО ГОДИН 135 16 32   87 135 6 6   123 

 
5. Теми лекційних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин,  

денна форма 

Кількість 
годин, 
заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні положення про ІТ право. 
Тенденції розвитку. 

1 1 

2 Тема 2. Правові аспекти провадження діяльності 
у сфері інформаційних технологій. 

1 1 

3 Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ. 1  
4 Тема 4. Договірні зобов'язання у сфері 

інформаційних технологій за участю ІТ-компаній. 
1 1 

5 Тема 5. Інші договірні зобов'язання у сфері 
інформаційних технологій 

1  

6 Тема 6. Електронний документообіг. Електронні 
документи. Електронний цифровий підпис. 

1  

7 Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні 
портали. 

1  

8 Тема. 8. Електронна комерція. 1 1 

9 Тема 9. Електронний правочин. Смарт-контракти. 1  

10 Тема 10. Електронні гроші. 1  

11 Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи. 1 1 

12 Тема 12. Авторське право в ІТ сфері. 1  



13 Тема 13. Правовий режим цифрових об'єктів 
авторського права 

1 1 

14 Тема 14. Комерційні позначення та об'єкти 
патентного права в цифровому середовищі 

1  

15 Тема 15. Доменні спори. 1  

16 Тема 16. Інтернет-реклама. 1  

 Усього  16 6 

 

Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин,  
денна  
форма 

Кількість 
годин, 
заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні положення про ІТ право. 
Тенденції розвитку. 

2  

2 Тема 2. Правові аспекти провадження діяльності у 
сфері інформаційних технологій. 

2 2 

3 Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ. 2  
4 Тема 4. Договірні зобов'язання у сфері 

інформаційних технологій за участю ІТ-компаній. 
2  

5 Тема 5. Інші договірні зобов'язання у сфері 
інформаційних технологій 

2  

6 Тема 6. Електронний документообіг. Електронні 
документи. Електронний цифровий підпис. 

2  

7 Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні 
портали. 

2  

8 Тема. 8. Електронна комерція. 2 2 

9 Тема 9. Електронний правочин. Смарт-контракти. 2  

10 Тема 10. Електронні гроші. 2  

11 Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи. 2  

12 Тема 12. Авторське право в ІТ сфері. 2  

13 Тема 13. Правовий режим цифрових об'єктів 
авторського права 

2 2 

14 Тема 14. Комерційні позначення та об'єкти 
патентного права в цифровому середовищі 

2  

15 Тема 15. Доменні спори. 2  

16 Тема 16. Інтернет-реклама. 2  

 Усього  32 6 

 



6. Самостійна  робота 
№ 
з/п 

 
Назва змістового модуля  

 
 

Кількість годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма  

1 Тема 1. Загальні положення про ІТ право. 
Тенденції розвитку. 

5 8 

2 Тема 2. Правові аспекти провадження діяльності 
у сфері інформаційних технологій. 

6 7 

3 Тема 3. Правовий режим ДІЯ-СІТІ. 5 9 

4 Тема 4. Договірні зобов'язання у сфері 
інформаційних технологій за участю ІТ-
компаній. 

6 7 

5 Тема 5. Інші договірні зобов'язання у сфері 
інформаційних технологій 

5 8 

6 Тема 6. Електронний документообіг. Електронні 
документи. Електронний цифровий підпис. 

5 8 

7 Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні 
портали. 

6 8 

8 Тема. 8. Електронна комерція. 6 7 

9 Тема 9. Електронний правочин. Смарт-
контракти. 

5 8 

10 Тема 10. Електронні гроші. 5 8 

11 Тема 11. Криптовалюта. Віртуальні активи. 6 7 

12 Тема 12. Авторське право в ІТ сфері. 5 8 

13 Тема 13. Правовий режим цифрових об'єктів 
авторського права 

6 7 

14 Тема 14. Комерційні позначення та об'єкти 
патентного права в цифровому середовищі 

5 8 

15 Тема 15. Доменні спори. 6 8 

16 Тема 16. Інтернет-реклама. 5 7 

 Усього  87 123 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових 
явищ: логічний, проблемний, дослідницький, евристичний, ситуаційний, метод 
Сократа, групова дискусія, опрацювання аналітичних завдань, підготовка 
експертних висновків із проблемних питань, ділові/рольові ігри; кейс-стаді, 
дебати, виконання наукових робіт, практика з майбутньої професії, самостійна 
робота з літературою, Інтернет-ресурсами (самонавчання); методики з правової 
оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації 
правової проблеми та її вирішення на основі принципів права.  



Освітні технології: інформаційно-комунікативні технології, аудіовізуальні 
технології, інтерактивні та мережеві технології, контекстного навчання, 
ситуативного моделювання, проектні технології, навчання як дослідження, 
модульно-блочного навчання.  

Методи оцінювання: усне опитування, експрес- опитування, розв’язання 
тестових завдань, практичних завдань/задач, підготовка і захист наукових робіт 
за ініціативою студента, peer review, захист кейсу, захист портфоліо, самооцінка 
студента за питаннями для самоконтролю, колоквіум, захист курсових робіт, 
усний іспит/залік, захист звіту про проходження практичної підготовки  

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою та відповідно до 
Європейської Кредитно-Трансферної Системи ECTS. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання: 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 50 балів;  

• контрольні заміри (модуль): 50% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів – 50 балів;  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 
самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати індивідуальні 
завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію своєї правової позиції. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі нехарахування 
роботи студент в узгоджені з викладачем строки повинен повторно виконати 
письмову роботу та подати її викладачу для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Викладач фіксує 
неявку студента на практичне заняття, що вважається академічною 
заборгованістю, яку студент повинен відпрацювати в межах затвердженого 
графіка консультацій у викладача або у інший узгоджений з викладачем час. 
Відпрацювання полягає у перевірці підготовки студентом тих завдань, які 
виносилися на практичне заняття, на якому студент був відсутній.    



Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 
особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 
заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали одержані за модуль. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Критеріями оцінювання роботи студента на практичних заняттях є 
аргументованість правової позиції та її відповідність чинному законодавству; 
уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити свою правову позицію; 
здатність до аргументованого аналізу правових позицій, висловлених іншими 
студентами; уміння підсумувати усі висловлені щодо певної проблеми 
аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні сторони, що підлягають аналізу з 
погляду сучасних підходів у доктрині та правозастосуванні; намагання 
сформулювати перспективні проблеми, що можуть виникнути у різних сферах 
правозастосування та запропонувати шляхи їхнього розв’язання.     

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Залікова оцінка 

90  100 А Відмінно 

Зараховано  

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 
Незадовільно з 

правом 
перескладання 

Незараховано 

 

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. 

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. 
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Державною службою інтелектуальної власності України. URL-адреса. 
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Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко О. І. 
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Типовий закон про електронну торгівлю Комісії ООН з права міжнародної 
торгівлі від 16.12.1996. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_321 

Типовий закон про електронні підписи Комісії ООН з права міжнародної 
торгівлі від 05.07.2001. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/995_937 

Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у міжнародних 
договорах від 23.11.2005. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada. 
gov.ua/laws/show/995_e71 

Про захист прав споживачів в дистанційних контрактах: Директива 
Європейського парламенту та Ради від 20.05.1997. № 97/7/ЄС / URL-адреса. 
Електронний ресурс.  
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_245 

Про процедуру надання інформації у галузі технічних стандартів і 
регламентів, а також правила надання послуг в інформаційному суспільстві: 
Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 22.06.1998. № 98/34/ЄС. 



URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
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Про систему електронних підписів, що застосовується в межах 
Співтовариства: Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 
13.12.1999. № 1999/93/ЄС /  
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show 
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Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної 
комерції, на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію): 
Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 08.06.2000. № 2000/31/ЄС. 
URL-адреса. Електронний  
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_224 

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998. 
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр. 

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі 
в Україні: Указ Президента України від 31.07.2000. URL-адреса. Електронний 
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Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України 
від 22.05.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275. 

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. URL-
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696 с. 

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996. Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 39. Ст. 181. 

Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.1996. 
Відомості Верховної Ради України. 2013. № 23. Ст. 218. 

E-COMMERCE в Україні: Підсумки 2016. Топові тренди 2017. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://logist.fm/publications/e-commerce-v-
ukrayini-pidsumki-2016-topovi-trendi-2017   

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003. Відомості Верховної 
Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.  

Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті: закон один для всіх. Юридична 
газета від 04.09.2012. № 36.  

Проект Закону України «Про Інтернет рекламу». URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF2EU00A.html   

Банерна реклама. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://webstudio2u.net/ua/internet-ad/99-banners.html  

URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://www.google.com.ua/intl/uk/adwords/start/?channel=gdn  

URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://elama.ru/faq/new_part_1.php?verify_authentication=false  

Шишка Ю. М. Правова природа виникнення та розвитку регламентації 
рекламної діяльності в мережі Інтернет. Адміністративне право і процес. 
Науково-практичний журнал, заснований Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка. 2016. № 1(15). 

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015. Відомості 
Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст.410 

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/295-
2012-п  



 

10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

Конституція України.  

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький 
акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.). 

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.  

Господарський кодекс України. 

Господарський процесуальний кодекс України. 

Європейський кодекс поведінки при здійсненні електронних платежів: 
Рекомендація Комісії 87/598/ЄЕС про Європейський Кодекс поведінки при 
здійсненні електронних платежів (відносини між фінансовими установами, 
торговцями, установами з надання послуг та клієнтами) від 08.12.1987. URL-
адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_278 

Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у міжнародних 
договорах від 23.11.2005. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada. 

Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні: схвалена 
розпорядженням КМ України від 16.11.2016. URL-адреса. Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-р 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту 
Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 
15.09.2003 N 622 – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03  

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної 
власності»: затверджено постановою КМ України від 03.10.2007.  

Паризька конвенція про охорону промислової власності  від 20 березня 1883 
року. 

Положення про електронні гроші в Україні, затв. Постановою Правління 
Національного банку України 04.11.2010 № 481 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10/ed20200915#Text 

Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення 
операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління НБУ від 
05.11.2014. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14   



Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади: 
затверджено постановою КМ України від 18.07.2012. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/670-2012-п   

Порядок використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: 
затверджено постановою КМ України від 10.09.2003. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1433-2003-%D0%BF  

Порядок засвідчення наявності електронного документа (електронних 
даних) на певний момент часу: затверджено постановою КМ Україні від 
26.05.2004. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/680-2004-п  

Порядок застосування електронного цифрового підпису органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями державної форми власності: затверджено 
постановою КМ України від 28.10.2004. URL-адреса. Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1452-2004-п  

Порядок надсилання електронною поштою службових документів, 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009. URL-
адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2009-п  

Порядок підключення до глобальних мереж передачі даних: затверджено 
постановою КМ України від 12.04.2002. URL-адреса. Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/522-2002-п 

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки 
до передавання на архівне зберігання: затверджено наказом Міністерства 
юстиції 11.11.2014. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14  

Порядок роботи з електронними документами через систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового 
підпису: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 01.12.2012. 
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1854-12 Про віртуальні активи: проект 
закону України  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110.  

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/295-
2012-п 

Про авторське право і суміжні права: Закон України в ред. Від 11.07.2001 р. 



Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон 
України від 14.09.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text 
(дата звернення 20.10.2021). 

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. URL-
адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12  

Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної 
комерції, на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію): 
Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 08.06.2000. № 2000/31/ЄС. 
URL-адреса. Електронний  

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text   

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України 
від 22.05.2003.  

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015.  

Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.1996.  

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного 
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади: затв. наказом Державного 
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 
Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02#Text  

Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2012-%D0%BF#Text (дата звернення 
20.10.2021). 

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закону України від 07.06.1996 
№ 236/96-ВР. URL-адреса. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96 

Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 
05.07.1994 № 80/94-ВР. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80   

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991. Відомості 
Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379. 

Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі 
в Україні: Указ Президента України від 31.07.2000. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928/2000 



Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення 11.11.2021). 

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text  

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12    

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  (дата звернення 20.10.2021). 

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text   (дата звернення 20.10.2021). 

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998. 
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр. 

Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 09.04.1999 № 
595-XIV. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/595-14  

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text (дата звернення 20.10.2021). 

Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 р. № 2268-VIII. Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 
15.12.1993. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 

Про платіжні послуги: Закон України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n1246  

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text 

Про процедуру надання інформації у галузі технічних стандартів і 
регламентів, а також правила надання послуг в інформаційному суспільстві: 
Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 22.06.1998. № 98/34/ЄС. 
URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b11 

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996. Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 39. Ст. 181. 



Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 
2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)": Указ Президента України № 133/2017 від 
15.05.2017 р. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-
21850  

Про санкції: Закон України від 14.08.2014 р. № 1644-VII. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18  

Про систему електронних підписів, що застосовується в межах 
Співтовариства: Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 
13.12.1999. № 1999/93/ЄС /  

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15  

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня 
в домені .UA. URL: https://hostmaster.ua/policy/?ua  

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня 
в доменах kyiv.ua та kiev.ua. URL: 
https://hostmaster.ua/policy/Reglament_kyiv_1.0_UK.pdf  

Регламент публічного домену. Версія 3.5. від 24.01.2020 р. URL: 
https://hostmaster.ua/registrators/docs/Reglament2ld_3.5_UK.pdf   

Рекомендації для Інтернет-провайдерів, контент-провайдерів та 
користувачів файлообмінних мереж та інших веб-сервісів щодо правомірного 
використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, затв. 
Державною службою інтелектуальної власності України. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/ip.html?s=print 

Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної 
власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 
правозастосування», затверджені Постановою Верховної Ради України від 27 
червня 2007 року N 1243-V. – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v 

Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006. // 
Офіційний вісник України. – 2009. – № 32. – Стор. 13. 

Типовий закон про електронні підписи Комісії ООН з права міжнародної 
торгівлі від 05.07.2001. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ 

Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах 
виконавчої влади: затверджено постановою КМ України від 28.10.2004. URL-
адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-п   



Цивільний кодекс України. 

Цивільний процесуальний кодекс України. 

ПРАВО ЄС: 

ДИРЕКТИВА від 16 грудня 1986 № 87/54/ЄЕС Про правову охорону 
топографії напівпровідникових виробів. 

ДИРЕКТИВА від 3 жовтня 1989 № 89/552/ЄEC Про узгодження певних 
положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними 
положеннями у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з 
телевізійного мовлення. 

ДИРЕКТИВА від 14 травня 1991 № 91/250/ЄEC  Про правову охорону 
комп’ютерних програм. 

ДИРЕКТИВА від 19 листопада № 1992 92/100/ЄЕС  Про право на прокат, 
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