
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Назва навчальної 

дисципліни: 

Право інтелектуальної власності  

 

2. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

3. Ступінь вищої освіти Магістр 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Дисципліна вибіркової частини навчального плану 

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання  

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

 

 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна є важливою та актуальною, і 

спрямована на формування у здобувачів навичок 

правового регулювання інтелектуальної власності; 

основних нормативних правових актів у сфері правового 

регулювання інтелектуальної власності; роль і значення 

результатів інтелектуальної діяльності і засобів 

індивідуалізації в сучасному суспільстві, особливості 

використання інтелектуальної власності у цивільному 

обігу. 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння 

здобувачами теоретичного матеріалу та змісту 

законодавства у сфері права інтелектуальної власності 

України, визначення проблемних питань його 

застосування, оволодіння навичками правильного 

використання цих знань в процесі зайняття науковою 

діяльністю за обраним фахом, вивчення основних 

наукових течій в цій сфері. 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Основи римського права», «Цивільне право та 

процес», «Господарське право», «Теорія держави та 

права». 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та практичних 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 



 

 

дослідницький методи. 

10. Форма контролю: Залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті 



 

 

навчання.    

 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: загальні положення про інтелектуальну 

власність; виникнення та припинення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; договори у сфері 

інтелектуальної власності; патентування об’єктів 

промислової власності; захист права інтелектуальної 

власності; міжнародні угоди у сфері інтелектуальної 

власності; тенденції розвитку права інтелектуальної 

власності в умовах ринкової економіки; зміст права 

інтелектуальної власності; 

вміти: визначити загальні положення про 

інтелектуальну власність; визначити виникнення та 

припинення прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

укладати договори у сфері інтелектуальної власності; 

визначити об’єкти промислової власності та їх 

патентування; визначити способи та види захисту права 

інтелектуальної власності; орієнтуватися у міжнародних 

угодах присвячених інтелектуальній власності; 

вирішувати правові конфлікти, що виникають із 

цивільних та деяких інших правовідносин.  

 

13. Основні 

інформаційні джерела 

1. Андрощук Г. Патентний аналіз технологічних 

трендів цифрової трансформації світової економіки. 

Інтелектуальна власність. 2020. № 9. С. 13-20. 

2. Бендисюк І.М. Посібник для суддів з 

інтелектуальної власності. Київ. К.І.С. 2018. 424 с. 

3. Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в 

цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості. 

Інтелектуальна власність. 2021. №1. С. 32-44. 

4. Данилова О. Щодо винаходів та корисних моделей. 

Інтелектуальна власність. 2020. № 7. С.18-20 

5. Мазуренко С.В.  Авторське право і суміжні права : 

навч.-метод. посібн. О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе. 

Одеса: Юридична література. 2020. 56 с. 

6. Писаренко А. Право на повторну реєстрацію знака. 

Інтелектуальна власність. 2020. № 5. С. 17-21. 

7. Право інтелектуальної власності : підручник. за заг. 

ред. О. І. Харитонової. К. Видавництво Юрінком Iнтер. 

2021. 540 с. 

8. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : 

навч. посібник / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій.  Київ. 

Кондор. 2018.  208 с. 

9. Шевченко В. Захист прав інтелектуальної 



 

 

власності: винахідники vs авторство. Інтелектуальна 

власність. 2020. № 11. С. 28-32 

 

 
 

 


