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Силабус навчальної дисципліни  

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ІНТЕРНЕТ 

ПРОСТОРІ»   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента загальноуніверситетського 

переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин  

3 кредити / 90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет навчання)  

Нормативно-правові акти, що регулюють відносини в Інтернетпросторі, 

правові аспекти організації діяльності публічної влади щодо захисту прав 

людини і громадянина в Інтернет-просторі  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета)  
Дисципліна спрямована на розвиток у студентів навичок безпечного 

застосування інформаційних і комунікаційних технологій, які не 

порушують права інших громадян, привернення уваги студентів до питань 

здійснення та захисту прав людини в мережі, ознайомлення студентів з 

концепцією та принципами врегулювання спорів онлайн.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Студент зможе аналізувати чинне законодавство щодо захисту прав 

людини і громадянина в Інтернет просторі. Зможе використати здобуті 

знання під час практики вирішення публічних спорів з питань порушених 

прав в мережі Інтернет. Знати свої права і можливості їх захисту у разі 

порушення; знати правові та організаційні основи захисту порушених прав 

в мережі Інтернет в судовому і позасудовому порядку  

Як можна  

користуватися набутими 

знаннями і уміннями  

(компетентності)  

Набуті вміння і знання можна використовувати в практичній діяльності 

працівника ІТ середовища, організатора інформаційних технологій та 

споживача послуг Інтернета шляхом законного ведення бізнесу та 

використання можливостей Інтернету.  

 



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Інтернет та міжнародна інституційна складова 

управління Інтернетом. Права людини в онлайн-середовищі. Право 

міжнародних комунікацій. Вирішення спорів онлайн. Основи протидії 

кіберзлочинності. Міжнародні правові аспекти протидії кіберзлочинності. 

Захист авторського права в мережі Інтернет. Право міжнародних 

комунікацій. Практика захисту порушених прав людини і громадянина в 

Інтернет просторі.  

Види занять: лекції, практичні,  

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота,  он-лайн  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна  

Пререквізити  
Знання основ права, загальні та фахові знання, отримані на перших курсах 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  

Пореквізити  Знання та практичні навички можуть бути використані під час подальшої 

практичної діяльності.  

Інформаційне забезпечення  

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Сопілко І.М. Захист авторських прав в мережі інтернет : монографія 

/ І.М.Сопілко, О.В.Пономаренко. – К. : Комп’ютерпрес, 2013. – 247 с.  

2. Сопілко І.М. Державна інформаційна політика України: стан та 

шляхи реалізації: монографія / І.М. Сопілко. – Київ: МП «Леся», 2014. – 424 

с.  

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року // Голос України, 2001. – № 3  

4. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року // 

Офіційний вісник України, 2007. – № 65.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9137  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання,  проектор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Екзамен  

Кафедра  Конституційного та адміністративного права  

Факультет  Юридичний факультет  



Викладач(і)    

  
Фото за 

бажанням  

ПІБ: Кунєв Юрій Демянович  

Посада: професор  

Науковий ступінь: доктор юридичних наук  

Профайл викладача:  
Тел.: 067 969 15 14  
E-mail: kunev@ukr.net  
Робоче місце: 5-441  

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни  
Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну  див.: https://classroom.google.com/u/0/c/MTMzNzI3MDMzMj  
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