
Повна назва: Право інтелектуальної власності 

Статус: Нормативна 

Мета:спонукати студентів до творчої роботи, сформувати підґрунтя для освоєння базових 

навичок щодо реалізації і управління авторськими правами, заявочної, патентно-ліцензійної процедури 

та судового переслідування порушників в процесі захисту прав інтелектуальної власності.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Програма дисципліни «Право інтелектуальної власності» розрахована на студентів спеціальності 

«Право» в межах підготовки фахівців-спеціалістів. Вивчення дисципліни передбачає отримання 

студентами спеціальних правових та пов’язаних з ними економічних знань у сфері правової охорони та 

захисту прав на результати творчої діяльності (твори науки та мистецтва, винаходи, промзразки, засоби 

індивідуалізації суб’єктів підприємництва, тощо).  

Програмою передбачене поглиблене вивчення інститутів інтелектуальної власності, пройдених 

при вивченні дисципліни «Цивільне право», як підґрунтя для освоєння базових навичок щодо 

заявочної, патентно-ліцензійної процедури та судового переслідування порушників в процесі захисту 

прав інтелектуальної власності. Студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з 

національним та міжнародним законодавством, використання спеціальної юридичної та технічної 

термінології в сфері інтелектуальної власності. 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі форми 

та методи навчання: 
а) лекції заняття; 

б) групові заняття; 

в) самостійна робота; 

г)виконання індивідуального науково-дослідного завдання – наукового реферату (на одну із 

запропонованих тем); 

д) система контролю та обліку знань; 

е)іспит є підсумковою формою контролю знань студентів і проводиться в усній формі. 

Робота студентів оцінюється за підсумками виконання основних видів завдань.  

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1.Загальні 

положення про об’єкти 

інтелектуальної власності.  

6 1 1   4 12 

2 

   10 

Тема 2. Становлення і 

джерела права 

інтелектуальної власності 

в Україні 

6 1 1   6 10    8 

Тема 3. Система охорони 

інтелектуальної власності  

10 2 2   6 10    10 

Тема 4. Механізм 

правової охорони 

10 2 2   6 10    10 



інтелектуальної власності 

Тема 5. Охорона об’єктів 

авторського права і 

суміжних прав 

18 4 4   10 14 

2 

2 

  12 

Тема 6.Охорона об’єктів 

промислової власності.  

16 4 4   8 14   12 

Тема 7. Охорона 

правових засобів 

індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, 

товарів і послуг. 

14 2 2   10 14 

2 

  12 

Тема 8. Охорона 

нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності.  

12 2 2   2 14   12 

Тема 9. Міжнародна 

охорона прав 

інтелектуальної власності. 

8 2 2   4 8   8 

Тема 10. Економіка 

інтелектуальної власності 

10 2 2   6  10 2 2  8 

Тема 11.Договори на 

створення і використання 

об’єктів права 

інтелектуальної власності 

12 2 2   8  14  12 

Тема 12.Захист прав 

інтелектуальної власності 

18 4 4   10  8  8 

ІНДЗ   - - 8    - - 12  

Усього годин 150 28 28  8 86  150 8 4 12 126 

 

Знання та навички: студенти повинні  

знати: 

 основні положення національного і міжнародного законодавства, що регулює відносини у 

сфері інтелектуальної власності; 

 елементи національної системи охорони інтелектуальної власності; 

 особливості міжнародної охорони інтелектуальної власності; 

 класифікацію об’єктів інтелектуальної власності та особливості окремих їх видів; 

 умови охороноспроможності окремих об’єктів інтелектуальної власності; 

  права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

  способи захисту прав інтелектуальної власності; 

 процедуру захисту прав інтелектуальної власності; 

вміти:  

 визначати вид результату творчої діяльності та його відповідність вимогам, встановленим у 

законодавстві;  

 визначати доцільність правової охорони результату творчої діяльності в якості певного 

об’єкта інтелектуальної власності; 



 визначати алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків); 

 визначати алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); 

 визначати алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності 

(топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); 

 визначати алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності в іноземних 

державах; 

 визначати алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів літератури та 

мистецтва);  

 складати та оформляти договірні документи про передачу та ліцензування прав, що 

витікають з охоронних документів,  

 визначати вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; 

 визначати факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на 

об'єкти промислової власності;  

 оформляти свої думки у вигляді наукових рефератів з поступовим переходом до 

оригінальних наукових праць малих форм (стаття, доповідь). 
 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 

годин / 5 кредитів ECTS. 

 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних письмових аудиторних робіт; усні, 

письмові, практичні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту перевірки виконання індивідуальних завдань, самостійний робіт, надання 

відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контрольз 

дисципліни «Право інтелектуальної власності» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

іспиту в 14 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

Оцінювання: 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Теми 1-9 
ІНД

З 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 40 100 

 

Викладач: 

Мамчур Людмила Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили.Стаж педагогічної діяльності – 20 

років.Кількість виданих наукових праць – більше40.У 2006 році захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право і 

міжнародне приватне право. Тема дисертації «Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект)». 



Сфера наукових інтересів – цивільне право, право інтелектуальної власності, інформаційне 

право, альтернативне судочинство.  

 

 
 


