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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Інтелектуальна власність — це особлива сфера прав, що нині дозволяють 

отримати колосальні надприбутки за короткий термін, причому часто — з 

мінімальними або і практично відсутніми інвестиціями. Ось чому права 

інтелектуальної власності так часто підпадають під недобросовісне зазіхання з 

боку фізичних або юридичних осіб у всьому світі. Не є винятком і Україна. 

Інтелектуальна власність – це чималий перелік категорій. Напрацювання доробків 

у будь-якій із них віщує іноді суттєві зрушення в науці, культурі, живописі, шоу-

бізнесі чи розробці програмного забезпечення. Тому захист прав інтелектуальної 

власності, сприяння захисту творців і винахідників, як і запобігання 

недобросовісному присвоєнню об’єктів інтелектуальної власності є одним з 

першочергових завдань для сучасної юриспруденції. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати уявлення та сформувати систему знань про сучасні тенденції прав 

інтелектуальної власності, форми та способи захисту, визначити основні проблеми 

правозастосовчої практики та проблеми їх вирішення. 

 

Мова 

викладання 

українська 

 



 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 10 45 2,5 

Заочна форма 4 4 67 2,5 

 

Зв’язок з нормативними результатами навчання 

 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 

такі нормативні результати навчання: 

ПРНК01 
Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації наукової 

інформації 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 
Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та інститутів 

ПРНК06 
Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей та 

інститутів 

ПРНК07 
Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 
Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до формування 

нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА08 
Співвіднести європейську правову традицію з особливостями функціонування сучасного 

українського права 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави та 

права 

ПРНП04 
Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, 

загальнотеоретичними та практичними аспектами функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 
Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 
Застосувати сучасні інформаційні технології для 

пошуку, обробки та організації наукової 

інформації 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК03 
Розробити та застосувати наукову методологію 

дослідження 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як суспільного 

явища чи окремих його галузей та інститутів 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства 

права, окремих правових галузей та інститутів 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви 

правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та 

новітніми процесами і тенденціями розвитку 

правової системи як явища або її окремих 

елементів 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння доктрини 

прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів 

реалізації правових приписів 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 



ПРНА03 
Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні аспекти правової 

реальності та засади і завдання функціонування 

права як соціального явища 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати міждисциплінарні 

знання та творчі здібності до формування нових 

наукових ідей в сфері науки держави і права 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 

ПРНА08 
Співвіднести європейську правову традицію з 

особливостями функціонування сучасного 

українського права 

Лекції, 

практичнізанятт

я, самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну 

правову традицію та поширювати ідеї оновлення 

в українському праві та державі 

Лекції, 

практичнізанятт

я, самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку 

української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та 

юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо 

особливостей функціонування держави та права 

Лекції, 

практичнізанятт

я, самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні 

дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, 

загальнотеоретичними та практичними 

аспектами функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та інститутах 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 

ПРНП05 

Удосконалити існуючі філософсько-правові, 

теоретичні та практичні концепти, конструкти та 

теорії функціонування держави і права 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультаці 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових робіт 

(проектів 

наукових робіт) 



ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та навички 

наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери 

функціонування права 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми 
Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1 Порушення прав 

інтелектуальної 

власності 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/4 2/2/10 

Тема 2 Юрисдикційна 

форма захисту прав 

інтелектуальної 

власності 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/0/6 0/0/10 

Тема 3 Неюрисдикційна 

форма захисту права 

інтелектуальної 

власності 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

4/0/6 0/0/10 



ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 4 Цивільно-правові 

способи захисту 

прав інтелектуальної 

власності. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/5 2/2/10 

Тема 5 Адміністративно-

правовий захист 

прав інтелектуальної 

власності. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 0/0/10 

Тема 6 Кримінально-

правовий захист 

прав інтелектуальної 

власності. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 0/0/7 

Тема 7 Проблеми захисту 

прав інтелектуальної 

власності в Інтернеті 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

2/2/8 0/0/10 



ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА08 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

 

Список 

літератури 

1) Право інтелектуальної власності: підручник: рекомендовано МОН 

України / А.В. Кирилюк за заг. ред. О.І. Харитонової; авт. кол. О.І. 

Харитонова, Є.О. Харитонов, Т.С. Ківалова та ін. : НУ «Одеська 

юридична академія». – Київ : «Юренком Інтер», 2015. – 540 с.  

2) Право інтелектуальної власності : підручник / [O. І. Харитонова, Є. О. 

Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. 

Романадзе   та ін.]; за ред. О. І. Харитонової. – К. : Юрінком Інтер, 2016. 

–  540 с.  
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6) Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що 
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(концептуальні засади): монографія / О.І. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 

2011. – 346 с. 
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Дотримання вимог академічної доброчесності Регулюється Положенням про дотримання 

академічної доброчесності в Національному 
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Оцінювання 

Вид оцінювання % 

 Лекції 20 

 Практичні заняття 30 

Письмові узагальнення  12 

Усні презентації  8 

Екзамен 30 

 Разом за дисципліну 100 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 Відмінно 

B 82-89 
Добре 

http://www.un.org/ru/icj/
http://www.echr.coe.int/
http://worldcourts.com/
http://www.rada.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


 

C 

 

75-81 Добре 

 

D 

 

67-74 Задовільно 

 

E 

 

60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(денна форма) 

Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  30 8 

лекційні заняття 20 4 

практичні заняття 10 4 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 45 67 

індивідуальне науково-дослідне завдання 20 32 

підготовка до аудиторних занять та контрольних 

заходів 
25 35 

Екзамен + + 

 


