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Галузь знань – 12 Інформаційні технології 

 

І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Дисципліна містить змістові модулі: 1. Загальні положення про правочини та юридичну 

відповідальність. 2. Правове регулювання трудових відносин і підприємницької діяльності 3. 

Право інтелектуальної власності  

Мета дисципліни – оволодіння студентами сукупністю правових знань, необхідних для їх 

майбутньої професійної діяльності; підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які б володіли, 

як теоретичними, так і практичними правовими знаннями, відповідними уміннями і навичками 

застосування цих знань у практичній професійній діяльності, а також формування у студентів 

правових знань, правової професійної культури, вміння аналізувати ситуацію і приймати 

обґрунтовані рішення. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, категорії і нормативно-

правові акти, що регулюють професійну діяльність спеціалістів їх профілю, основні права та 

обов’язки працівників галузі, основні цивільно-правові договори, порядок їх укладання і 

відповідальність за ними; 

Основні завдання вивчення дисципліни: формування у студентів концептуального 

уявлення про правове регулювання трудових відносин і підприємницької діяльності. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти 

інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі 

інженерії програмного забезпечення. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства. 
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