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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної влансості  
Викладач  Стефанишин Наталія Михайлівна, к.ю.н., доцент, доцент      

кафедри цивільного права 
 

Контактний телефон 
викладача 

(0342) 596130 
 

E-mail викладача stefanyshyn.natalya@ukr.net  
  

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/інформація-щодоосвітнього-процесу-2/ 
Також можливі консультації шляхом листування через      
електронну пошту, зокрема, щодо планів та змісту       
індивідуальних науково-дослідних завдань. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни охоплюється вивчення теоретичних засад        

формування законодавчої бази щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності,          
аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та          
досвіду зарубіжних країн. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. 
2. Особливості розгляду окремих видів спорів у сфері прав інтелектуальної  

власності. 
Глобалізація інформаційного середовища, превалювання інтелектуальної складової,       

надактивна комерціалізація результатів інтелектуальної, творчої діяльності призвели до        
того, що інтелектуальна власність посідає сьогодні визнане світовим бізнес         
середовищем суттєве місце в активах світової економіки. Відповідно, вимагає перегляду          
роль суб’єктів права інтелектуальної власності та їх характеристика в системі цивільних           
правовідносин. Стосується це усіх складових суб’єктивних прав та обов’язків, у тому           
числі – й питань захисту суб’єктивних цивільних прав. Забезпечення захисту прав, у            
тому числі й прав інтелектуальної власності, в Україні є конституційною гарантією, яка            
реалізується завдяки використанню створених державою політичних та інституційних        
умов, правових механізмів, розробки способів захисту прав. Необхідність        
удосконалення захисту прав інтелектуальної власності є одним із векторів реформ, що           
знайшли закріплення у національній Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».          
Створення якісних механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної       
власності є одним із важливих напрямків євроінтеграційної стратегії держави та          
випливає також із взятих Україною зобов'язань за міжнародними угодами. Зокрема,          
забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності вимагається від         
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України як члена СОТ відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав           
інтелектуальної власності. Напрям захисту прав інтелектуальної власності визначений і         
серед зобов’язань, взятих на себе державою після ратифікації 16 вересня 2014 року            
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. З огляду на           
євроінтеграційний шлях розвитку України як офіційний політичний курс держави, в          
національному законодавстві мають знайти закріплення основні європейські принципи        
та стандарти у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності.  
  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості розгляду спорів у сфері  

інтелектуальної власності» є опанування теоретичних та практичних проблем розгляду         
спорів у сфері інтелектуальної власності та вивчення правового регулювання і позицій           
судової практики щодо процесуальних особливостей розгляду справ щодо захисту прав          
інтелектуальної власності. 

Основними цілями навчальної дисципліни «Особливості розгляду спорів у сфері  
інтелектуальної власності» є: здобуття магістрами ґрунтовних знань про порядок         
розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності; вивчення та аналіз особливостей          
розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторських та суміжних прав, прав            
на знаки для товарів і послуг та на інші об'єкти промислової власності (винахід, корисна              
модель, промисловий зразок); ознайомлення студентів з міжнародним досвідом        
розгляду та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності; набуття магістрами          
вмінь та навичок аналізу практичних казусів щодо вирішення конкретного правового          
спору у сфері прав інтелектуальної власності. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання 
   Загальні компетентності:  
- здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі роботи з          
нормативно-правовими актами, які регулюють відносини щодо захисту прав у сфері          
інтелектуальної власності; 
 - здатність використовувати іншомовну літературу в професійній сфері;  
- навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією,           
навички використання програмних засобів для роботи з джерелами цивільного права, в           
тому числі, й права інтелектуальної власності; 
- володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання           

та розуміння наукової правничої термінології;  
- здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти відповідно до етичних          
мотивів; 
- здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу,           

вчасно подавати результат.  
    Фахові компетентності:  
- здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного,        
європейського та міжнародного законодавства щодо захисту прав інтелектуальної        
власності;  
- здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного           
аналізу правових проблем у сфері права інтелектуальної власності, вміння обирати          



оптимальні методи дослідження, обробляти результати дослідження, аналізувати їх з         
урахуванням актуальних наукових і практичних джерел;  
- компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях нормотворення та        
правозастосування в даній сфері;  
- обізнаність щодо європейського права та проблем гармонізації законодавства України          
із законодавством ЄС;  
- здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, вміння реалізовувати        
норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;  
- здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти; 
- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо захисту прав           
інтелектуальної власності. 
    Програмні результати навчання:  
    Здатність продемонструвати знання та розуміння:  

- джерел правового регулювання процесуальних відносин щодо розгляду спорів у           
сфері інтелектуальної власності та роль судової практики;  

- юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної          
власності;  

- загальні та спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності;  

- підвідомчість та підсудність розгляду таких судових справ;  

- види доказів у цій категорії справ;  

- особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав, суміжних          
прав, прав на торговельну марку, прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки,            
комерційне найменування, права на зазначення місця походження товару;  

- види запобіжних заходів, заходів забезпечення позову та доказів при розгляді           
спорів у сфері інтелектуальної власності;  

- особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом окремих          
об’єктів права інтелектуальної власності;  

- міжнародний досвід розгляду та вирішення спорів у сфері інтелектуальної          
власності. 

Магістр повинен вміти:  

- правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок розгляду та         
вирішення спорів, пов'язаних із захистом окремих об’єктів права інтелектуальної         
власності; 

- складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, заяви про         
забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);  

- аналізувати практичні казуси. 

 
 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 12 



семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 60 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

3 081 Право 2 вибірковий 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції занятт

я 
сам. 
роб. 

Модуль І. Загальні положення щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної 
власності 

Тема № 1. Поняття та правова природа спорів у сфері 
прав інтелектуальної власності 

2 2 10 

Тема № 2. Підвідомчість та підсудність справ щодо 
розгляду спорів  у сфері інтелектуальної власності 

2 4 10 

Тема № 3. Докази та доказування у справах щодо захисту 
прав інтелектуальної власності 

2 4 10 

Модуль ІІ. Особливості розгляду окремих видів спорів у сфері прав 
інтелектуальної власності 

Тема 4. Особливості розгляду та вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом авторського права і суміжних прав 

2 

 

2 10 

Тема №5. Особливості розгляду та вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав на об’єкти промислової 
власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок) 

2 4 10 

Тема №6. Особливості розгляду спорів у сфері       
інтелектуальної власності: міжнародний досвід 
 

2 2 10 

ЗАГ.: 12 18 60 
6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 
система 

оцінювання 
навчальної 
дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є       
уніфікованою в межах навчально-наукового юридичного інституту і       
визначається п. 4.4 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. та протокол №11 від 25 червня 2019 р.) –               
текст розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту        
https://law.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/100/2020/03/Положення-
про-критерії-оцінюваннястудентів-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма       
студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робота       



виконується на 6 семінарському занятті та охоплює два змістових         
модулі: 1. Загальні положення щодо розгляду спорів у сфері         
інтелектуальної власності. 2. Особливості розгляду окремих видів       
спорів у сфері прав інтелектуальної власності.  

На контрольну виноситься 10 тестових завдань, які оцінюються по          
2 бали, 5 термінологічних завдань, які оцінюються по 5 балів, 1           
описове завдання, яке оцінюється в 15 балів. Максимальний бал за          
контрольну становить 50.  

За бажанням (для отримання додаткових від 1 до 5-ти балів за           
кожен семестр) 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, які розміщені на сайті кафедри      
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичніматеріали/спеці
алізація-приватне-право/денна-форма-навчання/ 

Семінарські 
заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2,        
4.4.3.3 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     
Прикарпатського національного університету імені Василя     
Стефаника. Якщо здобувач освіти виконав усі види робіт,        
передбачені силабусом та набрав за результатами семестрового       
(поточного) контролю не менше 50 балів, то набраний ним бал          
зараховується як підсумковий контроль (залік). 

Підсумковий 
контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 

Підсумковий контроль – залік – проводиться, якщо здобувач освіти         
набрав за результатами семестрового (поточного) контролю менше 50        
балів. Залік проводиться в письмовій формі та передбачає виконання         
письмової залікової роботи на предмет з’ясування опанування       
магістрантом змісту навчальної дисципліни, системності набутих ним       
компетентностей. Заліковий білет включає 3 теоретичні питання та 1         
задачу, які оцінюються по 25 балів кожне. Максимальний бал за залік           
– 100 балів. Залік може проводитися з використанням технологій         
дистанційного навчання на платформі www.d-learn.pnu. У такому разі        
залік проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових          
завдань різної складності, кожне з яких оцінюється в 2 бали. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 (перелік міститься в Методичних         
вказівках для забезпечення самостійної роботи магістрантів другого курсу денної         
форми навчання спеціальності 081 «Право»), письмових експрес-опитувань на        
семінарських заняттях тощо, а також, додаткових письмових індивідуальних завдань,         
наукових робіт (за вибором студента). 

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 семінарські заняття навчальної дисципліни. Пропуски семінарських занять        
відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати       
пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. Лекційні заняття           
можуть проводяться з використанням технологій дистанційного навчання. 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 В.Стефаника       
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/Положення про критерії   
оцінювання студентів-ННЮІ.pdf 

 
8. Рекомендована література 

1. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і  
суміжних прав. Захист права промислової власності. Навчальний посібник. К.: ЗАТ          
“Інститут інтелектуальної власності”. 2019. – 64 с.  
2. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку: аналітичний звіт,  
підготовлений Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес Асоціації.        
2015. URL:  
http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf  
3. Іванюта Н.В. Захист та гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення  
позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права. 2016.          
URL:   http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/188.pdf  
4. Остапчук В. Останні зміни в режимі захисту прав інтелектуальної власності //  
Юридичний журнал. 2017. URL:  http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1412  
5. Попов В. Розгляд спорів: за результатами роботи Апеляційної палати Державної  
служби інтелектуальної власності України // Інтелектуальна власність. 2015. № 12. 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/188.pdf
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1412


 
Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури,      

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в          
навчально-методичних посібниках:  
1. Стефанишин Н.М. Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.          
Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять магістрантів другого курсу          
денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Приватне          
право» [текст] // Наталія Михайлівна Стефанишин. – Івано-Франківськ:        
навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний      
університет імені Василя Стефаника», 2018. 39 с.  
2. Стефанишин Н.М. Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.          
Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи магістрантів другого курсу         
денної форми навчання спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Приватне право»         
[текст] // Наталія Михайлівна Стефанишин. – Івано-Франківськ: навчально-науковий        
юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя        
Стефаника», 2018. 34 с.  
3. Стефанишин Н.М. Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.          
Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи магістрантів другого курсу         
заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Приватне право»         
[текст] // Наталія Михайлівна Стефанишин. – Івано-Франківськ: навчально-науковий        
юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя        
Стефаника», 2018. 24 с.  
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