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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Право інтелектуальної власності  

Викладач  Стефанишин Наталія Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри 

цивільного права 

 

Контактний телефон 

викладача 

Стефанишин Наталія Михайлівна (0342) 596130 

 

E-mail викладача nataliia.stefanyshyn@pnu,edu.ua  

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчальні-дисципліни/ 

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується погодження планів 

та змісту наукових робіт, індивідуальних науково-дослідних 

завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система правових норм українського 

законодавства, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної власності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право і 

суміжні права. Патентне право. 

2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Договори у сфері 

інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. 

     Право інтелектуальної власності регулює широке коло суспільних відносин, які 

виникають в процесі здійснення інтелектуальної діяльності та забезпечує правову 

охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності особи. Зміст права 

інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної 

власності та (або) майнові права інтелектуальної власності визначені цивільним 

законодавством України.  

Основними джерелами цієї галузі виступають Цивільний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Закони України «Про авторське право і суміжні права», 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові 

зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» та ряд інших законів і підзаконних актів. 

Правильне застосування законодавства в сфері права інтелектуальної власності в 

умовах сьогодення має важливе значення, оскільки, сприяє розвитку науково-

технічного прогресу, інформаційного суспільства, що в результаті, відображається на 

розвитку ринкової економіки та високому рівню соціально-економічного життя 

суспільства.    

Без кваліфікованих спеціалістів в сфері права інтелектуальної власності нам навряд 

чи вдасться справитися з рядом проблем, які пов’язані з правовою охороною об’єктів 

прав інтелектуальної власності та захистом прав суб’єктів інтелектуальної власності. 

Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями 

у сфері прав інтелектуальної власності в рамках сучасного цивільного права на базі 

стійкої сформованої правової культури та правового мислення. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчальні-дисципліни/


розширення та поглиблення в студентів системи знань у сфері механізму правового 

регулювання та здійснення прав інтелектуальної власності передбачених цивільним 

законодавством України та особливостями їх правового регулювання. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» є: 

набуття студентами знань та розуміння змісту норм законодавства України в сфері 

права інтелектуальної власності, формування умінь та навичок щодо самостійного 

розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації таких прав, правильного 

застосування норм цивільного законодавства. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел права та результатів 

наукових досліджень відносин у сфері інтелектуальної власності. 

Здатність застосовувати знання у сфері права інтелектуальної власності в практичних 

ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області права інтелектуальної власності та розуміння 

професійної діяльності. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння цивільного права, загалом, та права інтелектуальної 

власності, зокрема, а також, його місця у загальній системі права.  

Фахові компетентності: 

Здатність застосовувати теоретичні знання з права інтелектуальної власності на 

практиці. 

Здатність аналізувати проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері 

права інтелектуальної власності. 

Здатність до критичного та системного аналізу, порівняння і тлумачення чинного 

законодавства в сфері права інтелектуальної власності. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту і 

забезпечення прав і інтересів громадян щодо прав інтелектуальної власності. 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення, здатність давати юридичну кваліфікацію відносинам, 

що пов'язані з використанням і охороною об’єктів прав інтелектуальної власності. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
28 

самостійна робота 42 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна/ 

вибіркова 

4 081 Право 2 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське 

право і суміжні права. Патентне право. 

Тема № 1. Загальні положення про право інтелектуальної 
власності 

2 4 6 

Тема № 2. Авторське право і суміжні права 4 4 6 



Тема № 3. Патентне право 4 4 6 

Модуль ІІ. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Договори у сфері 

інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. 

Тема 4. Правові засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг 
4 4 6 

Тема №5. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної 

власності 
2 4 6 

Тема №6. Договори у сфері інтелектуальної власності 2 4 6 

Тема №7. Захист права інтелектуальної власності 2 4 6 

ЗАГ.: 20 28 42 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.6 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 

№5 від 28 лютого 2017 р.) – текст розміщений на інформаційному 

стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/організація-

навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робота 

виконується на 14 семінарському занятті та охоплює обидва 

змістових модулі: Загальні положення про право інтелектуальної 

власності. Авторське право і суміжні права. Патентне право; Правові 

засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності. 

На контрольну виноситься 10 тестових завдань, які оцінюються 

по 2 бали, 3 термінологічних завдання, які оцінюються по 5 балів, 1 

описове завдання, яке оцінюється в 15 балів. Максимальний бал за 

контрольну становить 50.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття. Види, приклади підготовки та критерії 

оцінювання індивідуальних завдань знаходяться в Методичних 

вказівках для підготовки до семінарських занять, на кафедрі 

цивільного права та розміщені на сайті кафедри: 

https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-

матеріали/денна-форма-навчання/3-курс/ 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.6.2 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/3-курс/
https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/3-курс/


Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника  

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових завдань за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання, письмових експрес-опитувань на 

семінарських заняттях тощо, а також додаткових письмових індивідуальних завдань, 

наукових робіт (за вибором студента) – Методичні вказівки розміщені на сайті кафедри 

– https://kcp.pnu.edu.ua/ос-бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-

навчання/3-курс/ 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу 

студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/).  

 

 

8. Рекомендована література 
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