
 СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

 

«ОСНОВИ ІТ ПРАВА» 

 

Статус дисципліни 

(підкреслити необхідне) 
Навчальна дисципліна загальноуніверситетського вибору  

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в ІТ сфері, 

методику і практику самостійного розв’язання практичних 

проблем, пов’язаних із  правом інформаційних технологій. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дисципліну спрямовано на вивчення основ права інформаційних 

технологій. Студент зможе аналізувати чинне законодавство 

пов’язане із  правом інформаційних технологій;  аналізувати й 

застосовувати норми, що регламентують приватну діяльність в ІТ 

сфері; складати відповідні юридичні документи що регулюють 

права і обов’язки в ІТ сфері. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

За результатами навчання студент буде знати: джерела 

правового регулювання ІТ відносин в Україні;  правові засади 

створення та функціонування Інтернет-сайту;  здійснення 

авторських прав в ІТ сфері; особливості правового режиму 

компютерної програми як обєкту ІТ права; особливості 

вирішення доменних спорів; порядок укладення та зміст 

договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної 

власності в ІТ сфері; вміти: правильно застосовувати 

законодавство, що регулює ІТ відносини власності; аналізувати 

практичні казуси. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміння аналізувати зміст норм законодавства та установчих 

документів в ІТ сфері, розуміти правозастосовну практику в сфері 

ІТ. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: ІТ – право як галузь законодавства. Мережа 

Інтернет як ІТ середовище. Інтернет-сайт як обєкт інтелектуальної 

власності. ІТ правовідносини (суб’єкти, об’єкти, зміст). Авторські і 

суміжні права в ІТ сфері (виникнення, здійснення та захист, в тому 

числі в мережі Інтернет). Комп’ютерна програма як об’єкт ІТ 

права. Публічні ліцензії (ліцензії creative commons, GPL, інші). 

Доменні імена та доменні спори. Договори щодо розпорядження 

правами інтелектуальної власності в ІТ сфері. Електронна 

комерція. Гармонізація ІТ – права України з правом ЄС. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота,  
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он-лайн обмін інформацією. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання основ права і основ інформаційних технологій, загальні та 

фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані у 

подальшій практичній діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. ІТ ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., 

Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. – Львів: 

Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. 

2. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко О. 

І. Харитонова. – К.: Юрінком Інтер. – 2017. – 208 с. 

3. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник 

матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ 

«Львівська політехніка», 2016. 

URL: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachme

nts/maket_it_konfer.pdf 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/3743 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Конституційного та адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ПІБ Кунєв Юрій Демянович 

Посада: професор 

Вчений 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 мов 

Лінк на дисципліну див.https://classroom.google.com/u/0/c/MTMzNjgxMjI0MTcw 
 

 

 

http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/news/2016/3900/attachments/maket_it_konfer.pdf
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/3743
https://classroom.google.com/u/0/c/MTMzNjgxMjI0MTcw

