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Лекції, семінарські заняття, консультації:  

Гаврік Роман Олександрович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, 

доцент (http://univer.km.ua/profile/havrik-roman-oleksandrovych).  

Мета навчальної 

дисципліни   

Основна мета навчальної дисципліни – поглиблене вивчення 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти правових 

засад діджиталізації та використання цифрових інструментів у 

правозастосовчій діяльності, в тому числі у сфері надання електронних 

адміністративних послуг та здійснення правосуддя. 

Програмні 

компетентності, які  

здобуваються під час  
вивчення навчальної  

дисципліни відповідно  
до стандарту вищої  

освіти  

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань). 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 10. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК 13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

СК 14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти  

РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 

даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 



РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки. 

РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

РН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг. 

РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Соціокультурні передумови формування діджиталізації. 

Тема 2. Діджиталізація, її види та юридична діяльність. 

Тема 3. Діджиталізація і система державних органів. 

Тема 4. Права людини в інформаційну епоху. 

Тема 5. Діджиталізація правосуддя в Україні. 

Тема 6. Діджиталізація в сфері адміністративних послуг та 

корпоративному праві. «Держава в смартфоні». 

Тема 7. Діджиталізація у правоохоронній сфері. 

Тема 8. Діджиталізація і чинне право України Застосування ІТ-

технологій у законотворчій та законодавчій діяльності. 
  


