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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

 
Галузь знань 
08 «Право» 

 

Вибіркова 

Спеціальність 081 
«Право» 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 
Загальна кількість 
годин - 90 

3-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - 32 
самостійної роботи 
студента - 58 

Освітньо-професійна 
програма ОС 

Бакалавр 

16 год. 
Практичні 

16 год. 
Самостійна робота 

58 год. 
Вид контролю: залік 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 1:1,8 
Мова навчання: українська 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Право інформаційних 
технологій» є формування у студентів компетентностей самостійного вирішення 
практичних питань застосування законодавства у сфері інформаційних 
технологій, інтеграції знань для правильного застосування міжнародних 
стандартів функціонування інформаційних технологій, ознайомлення із 
сучасними правовими підходами. 

Цілями курсу є оволодіння знаннями поняття та змісту права 
інформаційних технологій; мережі Інтернет як ІТ середовища; розуміння прав 
інтелектуальної власності в інформаційних технологіях; сутності правовідносин 
у сфері інформаційних технологій; процесів гармонізації права інформаційних 
технологій в Україні з правом ЄС. Важливою ціллю курсу є оволодіння 
студентами компетентностями із застосовування на практиці законодавства у 
сфері інформаційних технологій; виявлення ознак порушення норм ІТ-
законодавства; аналізу та укладення договорів щодо розпорядження правами 



інтелектуальної власності в ІТ сфері; критичного аналізу судової практики у 
сфері інформаційних технологій. 

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде: 
Знати:  
- джерела правового регулювання відносин у сфері інформаційних 

технологій; 
- правові засади створення та функціонування Інтернет-сайту як об’єкта 

інтелектуальної власності; 
- специфіку правовідносин у сфері інформаційних технологій; 
- порядок здійснення авторських прав в ІТ-сфері; 
- особливості правового режиму компютерної програми як об’єкту права 

інформаційних технологій; 
- питання публічних ліцензій у сфері інформаційних технологій; 
- поняття та сутності електронної комерції; 
- особливості вирішення доменних спорів; 
- порядок укладення та зміст договорів щодо розпорядження правами 

інтелектуальної власності в ІТ-сфері.  
Вміти: 
- використовувати сучасні правові доктрини та принципи в процесі 

застосовування норм законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері 
інформаційних технологій;  

- застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці інформаційних 
технологій, їх впливу в сучасному суспільстві; 

- проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів ІТ-права 
різних правових систем; 

- критично оцінювати ефективність правового регулювання для 
вдосконалення механізмів захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів; 

- обґрунтовувати та мотивувати рішення, давати розгорнуту юридичну 
аргументацію щодо порушення прав в ІТ-сфері; 

- застосовувати знання та розуміння основних засад та процедур 
судочинства при аналізі судової практики у сфері інформаційних технологій; 

- обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо проблем правового 
регулювання в ІТ-сфері;  

- розв’язувати практичні ситуативні задачі, пов’язані з реалізацією прав 
суб’єктів ІТ-сфери; 

- самостійно аналізувати та готувати проекти договорів щодо 
розпорядження правами інтелектуальної власності в ІТ-сфері; враховуючи 
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 
 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Загальнотеоретичні положення права ІТ 
Концептуальні засади інформаційного суспільства. Поняття та 

характеристика права інформаційних технологій. Засади ІТ права. Поняття та 
співвідношення мережі Інтернет та цифрового середовища. Інтернет-сайт як 
об’єкт ІТ права. Гармонізація ІТ-права України з правом ЄС. 

 
Тема 2. Правовідносини у цифровому середовищі: суб’єкти, об’єкти, 

зміст 
Поняття та ознаки правовідносин у цифровому середовищі. Елементи 

правовідносин у цифровому середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст. Види 
правовідносин, які виникають між учасниками у цифровому середовищі. 
Порядок надання телекомунікаційних послуг. 

 
Тема 3. Електронні документи та електронний документообіг 
Поняття та ознаки електронного документа. Правове регулювання 

електронних документів. Види електронних документів. Електронний 
документообіг: поняття, ознаки, суб’єкти, сфера та умови функціонування. 
Порядок відправлення, передавання та одержання електронних документів. 
Електронний підпис: поняття, види, процедура отримання, сфера застосування. 

 
Тема 4. Авторські і суміжні права у сфері інформаційних технологій 
Використання об’єктів авторського і суміжних прав у цифровому 

середовищі. Правове регулювання. Технічні засоби захисту авторських і 
суміжних прав. Суб’єкти охорони авторських і суміжних прав. Вільні публічні 
ліцензії. Види порушень авторських і суміжних прав у сфері ІТ. Способи захисту 
авторських і суміжних прав у сфері ІТ. 

 
Тема 5. Комп’ютерна програма та компіляція даних як об’єкт права ІТ 
Поняття комп’ютерної програми та її ознаки. Суб’єкти прав на комп’ютерну 

програму. Права інтелектуальної власності на  комп’ютерну програму. Вільне 
використання комп’ютерної програми. Публічні ліцензії на використання 
програмного забезпечення. Компіляція (база) даних як об’єкт правової охорони. 

 
Тема 6. Доменні імена та доменні спори 
Поняття та правова природа доменного імені. Ознаки доменного імені. Види 

доменних імен. Порядок реєстрації доменних імен. Функції доменного імені. 
Захист прав на домен. Доменні спори. Єдина політика вирішення спорів про 
доменні імена. 

 



Тема 7. Договірні зобов’язання у цифровому середовищі 
Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. Ліцензійний договір та ліцензія на 
використання об’єкта права інтелектуальної власності.  Примусові ліцензії. 
Договори про створення за замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. 

 
Тема 8. Електронна комерція  
Поняття та види електронної комерції. Правове регулювання електронної 

комерції. Функції електронної комерції. Суб’єкти електронної комерції. 
Електронні магазини, аукціони, біржі. Поняття та ознаки електронного 
правочину. Смарт-контракти. Порядок вчинення електронних правочинів та 
виконання електронного договору. 

 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви тем Кількість годин 

 
Усього у тому числі 

Л П С 
Тема 1. Загальнотеоретичні положення 
права ІТ 

11 2 2 7 

Тема 2. Правовідносини у цифровому 
середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст 

11 2 2 7 

Тема 3. Електронні документи та 
електронний документообіг 

11 2 2  

Тема 4. Авторські і суміжні права у 
сфері інформаційних технологій 

11 2 2 7 

Тема 5. Комп’ютерна програма та 
компіляція даних як об’єкт права ІТ 

11 2 2 7 

Тема 6. Доменні імена та доменні 
спори 

11 2 2 7 

Тема 7. Договірні зобов’язання у 
цифровому середовищі 

12 2 2 8 

Тема 8. Електронна комерція 12 2 2 8 

Разом 90 16 16 58 
 



 Лекційний курс - 16 год. 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Загальнотеоретичні положення права ІТ 2 

2 Тема 2. Правовідносини у цифровому 
середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст 

2 

3 Тема 3. Електронні документи та електронний 
документообіг 

2 

4 Тема 4. Авторські і суміжні права у сфері 
інформаційних технологій 

2 

5 Тема 5. Комп’ютерна програма та компіляція 
даних як об’єкт права ІТ 

2 

6 Тема 6. Доменні імена та доменні спори 2 

7 Тема 7. Договірні зобов’язання у цифровому 
середовищі 

2 

8 Тема 8. Електронна комерція 2 

Разом 16 
 

Практичні заняття - 16 год. 
 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Загальнотеоретичні положення права ІТ 2 

2 Тема 2. Правовідносини у цифровому 
середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст 

2 

3 Тема 3. Електронні документи та електронний 
документообіг 

2 

4 Тема 4. Авторські і суміжні права у сфері 
інформаційних технологій 

2 

5 Тема 5. Комп’ютерна програма та компіляція 
даних як об’єкт права ІТ 

2 

6 Тема 6. Доменні імена та доменні спори 2 

7 Тема 7. Договірні зобов’язання у цифровому 
середовищі 

2 



8 Тема 8. Електронна комерція 2 

Разом 16 
 

Самостійна робота - 58 год. 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Загальнотеоретичні положення права ІТ 7 

2 Тема 2. Правовідносини у цифровому 
середовищі: суб’єкти, об’єкти, зміст 

7 

3 Тема 3. Електронні документи та електронний 
документообіг 

7 

4 Тема 4. Авторські і суміжні права у сфері 
інформаційних технологій 

7 

5 Тема 5. Комп’ютерна програма та компіляція 
даних як об’єкт права ІТ 

 

6 Тема 6. Доменні імена та доменні спори 7 

7 Тема 7. Договірні зобов’язання у цифровому 
середовищі 

8 

8 Тема 8. Електронна комерція 8 

Разом 58 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 
методи, спрямовані на: формування у студенів інтересу до пізнавальної 
діяльності й відповідальності за навчальну працю; забезпечення мисленнєвої 
діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного та пошукового 
характеру); а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю 
студентів. 

Під час викладання курсу використовуватимуться наступні навчальні 
методи та техніки: лекції, колаборативне навчання (групові проекти), проектно-
орієнтоване навчання (презентації), поєднання активних та інтерактивних 
методів навчання (дискусії, дебати, моделювання кейсів, ситуативний аналіз). 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 



Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять з 
метою перевірки рівня підготовленості студента до заняття. Методи проведення 
поточного контролю під час навчальних занять здійснюються шляхом усного 
опитування студентів, виконання завдань, проектів та вирішення практичних 
кейсів. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модульного 
контролю. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 
навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку (модуля) – 
письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, проекти, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 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. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні заняття 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.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 
оцінюванні та бали підсумкового оцінювання. 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 тощо. 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ 

Поточна успішність  Модуль   Сума 

50 50 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення Підсумкова оцінка 



90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 
права перездачі 

 

Критерії оцінювання за національною шкалою та ECTS: 

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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