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 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 
 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

українська, англійська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Тенденції становлення і розвитку відносин щодо інтелектуальної 

власності, принципи охорони прав патентовласників, авторів, 

винахідників, власників матеріальних прав у сфері авторського 

права, суміжних прав, промислової власності; шляхи 

вдосконалення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності в сучасній Україні, поглиблене 

оволодіння нормами законодавства, яке регламентує порядок 

використання результатів творчої діяльності людини, визначення 

кола проблем, які потребують вирішення в умовах сучасного 

розвитку права інтелектуальної власності. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на повноцінне оволодіння студентами 

теоретично-методологічними засадами та навичками у сфері 

регулювання відносин інтелектуальної власності за умов 

становлення інформаційного суспільства в Україні, формування у 

них системи економіко-правових знань щодо створення та 

управління інтелектуальною власністю, набуття відповідних 

навичок використання та захисту інтелектуальної власності у 

професійній діяльності та у щоденному житті. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

● Критично осмислювати та логічно розв’язувати проблеми 

у сфері захисту інтелектуальної власності; 

● аналізувати практичні казуси та застосовувати правові 

знання для оцінки юридичних фактів; 

● надавати кваліфіковану правову допомогу авторам, 

винахідникам та іншим суб’єктам права інтелектуальної 

власності; 

● застосовувати норми національного законодавства 

України та міжнародних нормативно-правових актів, які 

спрямовані на охорону відповідних об’єктів 
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інтелектуальної власності та виявляти проблеми такого 

застосування; 

● складати правові документи задля реалізації прав 

інтелектуальної власності та їх повноцінному захисту; 

● приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм 

права інтелектуальної власності у практичній діяльності; 

● застосовувати отримані в процесі вивчення курсу знання та 

навички у фаховій та щоденній діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та норм права інтелектуальної власності дозволяє 

грамотно здійснювати захист та охорону прав відповідних суб’єктів, 

орієнтуватись у сучасному стані правового регулювання відповідних 

відносин, вирішувати проблемні ситуації, оформляти кваліфікаційні 

документи, надавати кваліфіковану допомогу авторам та іншим 

суб’єктам права інтелектуальної власності, вирішувати актуальні 

проблеми регламентації відповідних правовідносин, визначати 

напрями удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття і структура інтелектуальної власності 

як правової категорії. Правова охорона авторського права. 

Авторський договір. Правова охорона суміжних прав. Службовий 

твір. Веб-сайт як особливий об’єкт права інтелектуальної 

власності. Поняття і структура права промислової власності. 

Поняття і структура патентного права. Винахід, корисна модель та 

промисловий зразок. Правове регулювання процедури 

патентування. Правова охорона нетрадиційних об’єктів 

промислової власності. Товарні знаки як засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту. Географічні зазначення як засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту. Комерційні 

(фірмові) найменування як засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту. Домени (доменні імена) як засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту. Паризька конвенція 

1883 року про охорону промислової власності та інші міжнародно-

правові договори в галузі промислової власності. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на юридичних дисциплінах, які 

студенти юридичного факультету вивчали протягом навчання на 1-

3 курсах ОКР «Бакалавр», зокрема, такі дисципліни як «Цивільне 

право» (загальна та особлива частина), «Конституційне право»,  

«Адміністративне право» та «Кримінальне право». 

Пореквізити Знання основ права інтелектуальної власності можуть бути використані 

під час вивчення Договірного права, Права ІТ, Інформаційного права та 

ін. 

Інформаційне забезпечення Навчальна та наукова література: 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    (Ф 21.01 – 02) 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

1. Craig B. Cyberlaw: The Law of the Internet and Information 

Technology / Brian Craig. – Minnesota: Prentice Hall, 2012. – 288 с. 

2. Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління 

інтелектуальною власністю / Ю. Л. Борко. – К. : Лазурит-Поліграф, 

2010. – 216 с.  

3. Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового 

винахідництва: проблеми теорії та практики / Ю. Л. Бошицький, 

М. М. Яшарова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 260 с. 

4. Гуренко-Вайцман М.М., Юриста О.А., Філик Н.В. 

Актуальні питання права інтелектуальної власності: Навчальний 

посібник / За ред. М.М. Гуренко-Вайцман. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво «Кримнавч-педдержвидав», 2011. – 234 с. 

5. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо 

інтелектуальної власності в Україні та закордоном: монографія / О. 

В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 280 с 

6. Законодательство Европейского Союза об авторском праве 

и смежных правах: сб. директив Европейского парламента и 

Совета в области авторского права и смежных прав / под ред. В. Б. 

Орловой; пер. Л. И. Подшибихина, В. Г. Оплачко. М.: ФИПС, 

2002. – 101 с. 

7. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / За заг ред канд. юрид. наук, доц. 

НестерцовоїСобакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2017. – 140 с.  

8. Інтелектуальна власність : підручник для студентів 

неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: 

Галицький друкар, 

9. 2015. – 280 с. 

10. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / [Т. Г. 

Васильців, В. В. Апопій, Р. Л. Лупак, О. О. Ільчук]. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 172 с. 

11. Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Під ред. 

В.П. Мартинюка. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 360 с. 

12. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. : В. 

Р. Кравця, В. Г. Олюхи. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 270 с.  

13. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. у запитання 

та відповідях / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за заг. ред. О. І. 

Харитонової. – Х. : Одіссей, 2012. – 189 с. 

14. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник/ 

Еннан P.Є. [та ін.]. - К.: Алерта, 2016. - 492 с. 

15. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / 

Бенедисюк І. М. та ін. - Київ: К.І.С., 2018. - 424 с. 

16. Правова система України в умовах сучасних національних 

та міжнародних тенденцій розбудови державності / Київ. ун-т 

права, НАН України ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 

2012. – 616 с. 
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17. Серго А. Г. Основы права интеллектуальной собственности 

для ИТ-специалистов / А. Г. Серго, В. С. Пущин. – М: ИУНТ 

Бином, 2018. – 240 с. 

18. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний 

посібник / О. О. Ястремська. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 

 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування 

Кафедра Цивільного права і процесу 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ПІБ: Філінович Валерія Вікторівна 

Посада: доцент кафедри 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

scholar.google.com.ua/citations?user=ZoA6sssAAAAJ&hl=ru 

Тел.: 406 77 72 

E-mail: vvfilinovich@gmail.com, 

valeriia.filinovych@npp.nau.edu.ua 

  

Робоче місце: 1.456 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/ (код для входу в Курс: x3t5aig) 
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