
Теми творчих завдань на модуль_2021 

1. Поняття та характеристика ІТ права. Сфера його застосування. 
2. Поняття та ознаки мережі Інтернет та цифрового середовища. Співвідношення 

понять між ними. 
3. Засади правового регулювання та регулятори відносин (закон, договір, моральні 

засади суспільства) в мережі Інтернет.  
4. Функції та значення мережі Інтернет. 
5. Принцип анонімності користувача Інтернету. Перспективи збереження 

анонімності в мережі Інтернет для користувачів. 
6. Перспективи розвитку ІТ права. Основні тенденції розвитку ІТ права. 
7. Поняття веб-сайту.  
8. Ознаки веб-сайту. 
9. Інформаційне наповнення веб-сайту (контент). 
10. Правовий режим веб-сторінки.  
11. Фіксація змісту веб-сторінки. Правове значення. 
12. Види веб-сайтів. 
13. Правовий статус Центру компетенції адресного простору українського сегменту 

мережі Інтернет. 
14. Застосування веб-архіву в судовій та претензійній практиці як джерела 

інформації про веб-сторінку. 
15. Загальна характеристика суб'єктів ІТ правовідносин.  
16. Правовий статус власника веб-сайту, реєстранта.  
17. Правовий статус користувача облікового запису, користувача веб-сайту. 
18. Правовий статус реєстратора домену, адміністратора адресного простору мережі 

Інтернет.  
19. Правовий статус хостинг-провайдера та замовник послуг хостингу. 
20. Правовий статус надавача послуг доступу до мережі Інтернет (провайдери, 

оператори) та споживача цих послуг. Характер відносин між ними. 
21. Поняття, ознаки та характеристика електронного документа. Правове 

регулювання електронних документів. 
22. Види електронних документів. 
23. Електронний документообіг: поняття, ознаки, суб’єкти, сфера застосування, 

умови функціонування.  
24. Порядок відправлення, передавання та одержання електронних документів. 

Правове значення. 
25. Електронний підпис: поняття, види, значення, сфера застосування. 
26. Порядок накладення електронного цифрового підпису. Використання сайту 

https://czo.gov.ua/ для накладення електронного цифрового підпису. 
27. Характеристика Дії-підпис і порядок її використання. 
28. Правове значення веб-порталу ДІЯ https://diia.gov.ua/. 
29. Діджиталізація та перехід на електронний документообіг у різних сферах 

суспільного життя: стан правового регулювання, тенденції. 
30. Поняття електронної комерції та електронної торгівлі. 
31. Види електронної комерції. Функції електронної комерції. 
32. Правове регулювання електронної комерції: загальна характеристика. 
33. Міжнародно-правові документи у сфері електронної комерції та Директиви ЄС 

у сфері електронної комерції. 
34. Учасники відносин у сфері електронної комерції: загальна характеристика. 
35. Суб’єкти електронної комерції; вимоги до продавця, покупця. Постачальники 

послуг проміжного характеру в інформаційній сфері. 
36. Електронні магазини, електронні аукціони, електронні біржі: правовий статус. 
37. Поняття та характеристика електронного правочину: предмет, сторони, 

особливості. 



38. Смарт-контракти. 
39. Порядок вчинення електронних правочинів. 
40. Виконання електронного договору. Права та обов’язки сторін. 
41. Особливості договору, що укладається поза торговельними або офісними 

приміщеннями (в контексті ч. 10-11 ст. 7 Закону України «Про захист прав 
споживачів»).   

42. Охарактеризуйте права споживача у разі укладення договору на відстані.  
43. Правове регулювання електронних грошей в Україні і ЄС: становлення, 

розвиток, поточне та майбутнє правове регулювання. 
44. Поняття та ознаки електронних грошей. Значення електронних грошей. 
45. Цифрові гроші: поняття, правове регулювання. Правова природа цифрових 

грошей. 
46. Емісія електронних грошей. 
47. Правовий статус емітента електронних грошей, користувача, комерційного 

агента. 
48. Використання електронних грошей. 
49. Криптовалюта: поняття, ознаки, загальна характеристика. 
50. Віртуальний актив: поняття, види, правовий режим. 
51. Проаналізуйте правовий режим криптовалюти в Україні та закордоном.  
52. Віртуальний актив і криптовалюта: співвідношення понять. 
53. Особливості використання об’єктів авторського і суміжних прав у цифровому 

середовищі (види об'єктів, способи їх використання). 
54. Вільні публічні ліцензії. 
55. Ліцензії  creative commons: поняття, види, правова природа. 
56. Технічні засоби захисту авторських і суміжних прав. 
57. Види порушень та способи захисту авторських прав в мережі Інтернет. 
58. Особливості захисту авторських прав, що порушені в мережі Інтернет 

(позасудовий порядок захисту). 
59. Проаналізуйте особливості застосування ст. 21 – 25 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» у разі вільного використання об’єктів 
авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. 

60. Недоліки правового регулювання позасудового порядку захисту авторських та 
суміжних прав, що порушені у цифровому середовищі. Ознайомтеся з ст. 52-1 
Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

61. Порядок захисту авторських прав на сайті: Instagram (Facebook), 
https://www.facebook.com/help/instagram/454951664593304?helpref=breadcrumb  

62. Порядок захисту авторських прав на сайті Youtube. 
https://support.google.com/youtube/answer/6005900?hl=uk  

63. Поняття комп’ютерної програми як об’єкта правової охорони, її ознаки. Правова 
природа. 

64. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму. Відносини 
між співавторами.  

65. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну 
програму.  

66. Правовий режим комп’ютерної програми, створеної відповідно до трудового 
договору та на замовлення. 

67. Випадки вільного використання комп’ютерної програми (ст. 24 Закону про 
авторське право). 

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

69. Компіляція (база) даних як об’єкт правової охорони.  
70. Проаналізуйте можливість патентування комп’ютерної програми чи окремих її 

елементів. 



71. Проаналізуйте наступні бази даних як об’єкти правової охорони: Гугл-
бібліотека; Ліга-Закон. 

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

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

74. Використання комерційних позначень у товарах, які розміщуються на веб-сайті. 
75. Використання об’єктів патентного права у цифровому середовищі. 
76. Проаналізуйте спір (судову справу) Apple Inc. проти Samsung Electronics. 

Детальніше: https://www.unian.ua/economics/finance/10130015-sud-zobov-yazav-
samsung-viplatiti-apple-bilshe-500-milyoniv-dolariv.html  

77. Доменне ім'я: поняття та ознаки.  
78. Доменне ім’я як самостійний засіб індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг у Всесвітній мережі Інтернет. 
79. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN): 

характеристика, функції, правовий статус. 
80. Адміністрування адресного простору мережі Інтернет в Україні. Правовий 

статус об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» 
та ТзОВ «Хостмайстер». 

81. Порядок реєстрації доменних імен в домені .UA. Суб’єкти цих відносин 
(реєстрант, реєстратор, адміністратор). 

82. Доменні спори: поняття та види. 
83. Єдина політика вирішення спорів про доменні імена. 
84. Способи захисту прав на домен (загальні, спеціальні). 
85. Поняття сфери ІТ послуг. 
86. Загальна характеристика суб’єктів сфери ІТ послуг. 
87. Правовий статус ІТ компанії, організація її роботи; 
88. Правовий статус програміста (працівника сфери ІТ); 
89. Договірні відносини у сфері ІТ (ІТ компанія – Замовник; ІТ компанія – 

програмісти; інші). Особливості правової охорони об’єктів інтелектуальної 
власності. 

90. Особливості оподаткування сфери ІТ послуг. 
91. Правова природу договору про створення програмного забезпечення. 
92. Характеристика договору у сфері ІТ: договори work for hire (службові твори). 
93. Характеристика договору у сфері ІТ: договори приєднання (ToS). 
94. Характеристика договору у сфері ІТ: Угода з користувачем (EULA). 
95. Характеристика договору у сфері ІТ: договори на SEO-оптимізацію. 
96. Характеристика договору у сфері ІТ: договір Software as а service (SaaS), договір 

Platform as a service (PaaS). 
97. Характеристика договору у сфері ІТ: agile, waterfall model, first party data, second 

party data & third party data. 
98. Порівняйте договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності та підрядний договір і договір про надання послуг у 
сфері ІТ. 

 


