
 

 

Факультет / відділення 
__________________________________________ 
 
Кафедра / циклова комісія суспільних дисциплін  
___________________________________________ 
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни  SS002 Правознавство та право інтелектуальної 

власності/  

Science of Law and Intellectual Property Law 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Фахова  перед вища 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої 

освіти 

Галузь знань  12 Інформаційні технології 

 

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія» 

Освітня програма  Комп’ютерна інженерія 

Семестр  3 семестр (9 кл), 1 семестр (11 кл) 

Факультет /відділення Комп’ютерної інженерії та інформаційних 

технологій 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Предметом вивчення  навчальної дисципліни 

«Правознавство і право інтелектуальної 

власності» є  основні положення теорії держави 

і права та окремих галузей чинного 

законодавства України, суспільні відносини, що 

стосуються субʼєктів науково-технічної, 

культурної та іншої творчої діяльності, 

оформлення, використання та охорони 

результатів інтелектуальної діяльності людини, 

управління у даній галузі та юридичної 

відповідальності за порушення законодавства. 

 Міждисциплінарні зв’язки:  

„Історія України”, „Соціологія”, 

„Філософія”, „Культурологія 

Програма навчальної дисципліни 



складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Основи теорії держави 

і права та окремих галузей права 

Змістовий модуль 2.Основи права 

інтелектуальної власності  

   1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни 

“Правознавство і право інтелектуальної 

власності” є сформувати у майбутніх фахівців 

глибоке правове мислення як методологічне 

знаряддя вирішення складних питань правової 

дійсності, які повсякчас виникають у нинішніх 

умовах буття та у зв’язку з необхідністю 

охорони та захисту результатів інтелектуальної 

творчої діяльності людини. 

1.2. Основними завданнями вивчення 

дисципліни є набуття майбутніми фахівцями 

глибоких знань чинного законодавства, 

формування у них глибокого правового 

мислення як методологічного знаряддя 

вирішення складних питань правової дійсності, 

що повсякчас виникають у нинішніх умовах 

буття,  навиків правомірної поведінки, 

прагнення жити у відповідності з вимогами 

чинного законодавства, а також формування 

умінь та навичок щодо використання правових 

форм охорони і захисту результатів 

інтелектуальної творчої діяльності людини. 

 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=

285 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу   Назарчук Наталія Ярославівна, викладач-

методист 

Канали комунікації 

Чат в Moodle 

Ел. пошта nazarchuk_bogdan@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 



Освітня програма   http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_kb.pdf 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_k.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

- Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні мати: 

-Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

 -Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

-Здатність застосовувати знання у  практичних 

ситуаціях.  

-Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Студенти повинні мати : 

Здатність застосовувати законодавчу та 

нормативно-правову базу, а також державні та 

міжнародні вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної діяльності в 

галузі інформаційних технологій. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Знати свої права, як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.: 

Застосовувати правові норми, норми з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності у 

професійній діяльності. 

Опис дисципліни 

http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_kb.pdf


Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять – 16 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів –60  

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  вербальні, наочні, практичні, 

репродуктивні та евристичні. 

Зміст дисципліни 

Тема 1 Основи теорії  

держави і права 

 

Закономірності та основні теорії 

походження держави і права. Поняття держави 

та її ознаки. Характеристика внутрішніх і 

зовнішніх функцій держави. Форми держави. 

Поняття та ознаки громадянського суспільства і 

правові держави. Поняття права та його ознаки. 

Місце і роль права в системі соціальних норм. 

Функції права. Джерела (форми) права. 

Система права. Нормативно-правові акти та їх 

види. Систематизація правових актів. 

 

Тема 2 Основи 

конституційного права 

України 

 

Конституційне право, його особливості та місце 

в системі законодавства. Загальні засади 

конституційного ладу України. Народовладдя в 

Україні та форми його здійснення. 

Громадянство України як один з інститутів 

конституційного права. Конституційні права, 

свободи та обов'язки громадян України.  

Загальна характеристика системи органів 

державної влади. 

 

Тема 3 Основи цивільного 

права. Правові відносини 

 

Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються. Джерела цивільного права. 

Загальна характеристика цивільного 

законодавства України. Цивільний кодекс 

України. Правовідносини: поняття, суб'єкти, 

об'єкти, зміст. Суб’єкти та об’єкти цивільно-

правових відносин. Поняття, форми власності в 



Україні. Захист власності. Поняття і види 

цивільно-правових договорів. Поняття 

зобов’язання, підстави його виникнення та 

припинення, засоби збереження виконання 

зобов’язань. Спадкування за цивільним правом.  

Поняття і підстави цивільно-правової 

відповідальності. 

Тема 4 Основи трудового 

права та законодавства про 

соціальний захист 

 

Поняття трудового права, його джерела. 

Місце кодексу законів про працю в системі 

трудового права України. Колективний і 

трудовий договір. Контракт – особлива форма 

трудового договору. Робочий час і час 

відпочинку. Підстави та порядок прийняття та 

звільнення з роботи. Трудова дисципліна. 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 

Особливості праці молоді. Розв´язання 

індивідуальних та колективних трудових 

спорів. 

Тема 5 Основи фінансового 

та банківського права 

 

 Фінансове право України: поняття і предмет 

правового регулювання. Система та джерела 

фінансового права. Бюджет і бюджетна 

система. Порядок прийняття Державного 

бюджету України. Система оподаткування та її 

значення. Поняття, функції та види податків. 

Платники податків та об'єкти оподаткування. 

Особливості оподаткування юридичних та 

фізичних осіб. Поняття, функції та структура 

банківської системи України. 

Тема 6 Основи 

адміністративного права та 

кримінального права 

 

Адміністративне право України: поняття і 

предмет правового регулювання. Джерела 

адміністративного права.Управління як об'єкт 

адміністративного права. Державна служба; 

поняття, правовий статус державних 

службовців. Адміністративні правопорушення: 

поняття та ознаки та склад. Адміністративна 

відповідальність: поняття та особливості. 

Адміністративні стягнення: поняття, види та 

порядок накладання. Органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. Кримінальне 



право України: поняття і предмет правового 

регулювання. Загальна характеристика 

Кримінального кодексу України. Поняття і 

ознаки злочину. Склад злочину. Співучасть у 

вчиненні злочину. Кримінальна відповідальність 

та види покарань за кримінальним 

законодавством. Обставини, що виключають 

злочинність діяння. Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх. Обставини, що 

пом’якшують та обтяжують кримінальну 

відповідальність. 

Тема 7 Основи права 

інтелектуальної власності 

 

Поняття права інтелектуальної власності, 

його значення, предмет та метод. Об’єкти права 

інтелектуальної власності та основні засади їх 

класифікації.Суб’єкти права інтелектуальної 

власності. Система законодавства про 

інтелектуальну власність (джерела права 

інтелектуальної власності). Становлення 

державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні. Структура 

державної системи правової охорони і захисту 

інтелектуальної власності.Джерела 

міжнародного права, що регулюють відносини 

щодо інтелектуальної власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності. Участь 

України у міжнародній системі захисту права 

інтелектуальної власності.Охорона прав на 

об’єкти інтелектуальної власності Набуття прав 

на об’єкти інтелектуальної власності за 

кордоном. Поняття та способи комерціалізації 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Форми, порядок і способи захисту права 

інтелектуальної власності. Захист прав 

інтелектуальної власності в адміністративному 

та судовому порядку. Юридична 

відповідальність за порушення права 

інтелектуальної власності. 

 

 

 



Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку  відповідно до графіку навчального 

процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, 

набраних за результатами поточного контролю.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Робота на заняттях (опитування 5 тем) 40 

Тестування (2 р.) 20 

Розв’язування правових ситуацій (5 завд.) 10 

Індивід. завдання (реферати 2 роботи) 10 

Індивід. робота( презентація 2 роботи) 10 

Наукова стаття, тези доповідей, аналіз закону  10 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в 

широкому контексті  



B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 

 

Список рекомендованих джерел 

 

1. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності 

(Офіційне видання). – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 208 с. 

2. Васильців Т.Г., Апопій В.В., Лупак Р.Л., Ільчук О.О. Інтелектуальна 

власність: навчальний посібник  – Львів: Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2015. – 172 с. 

3. Правознавство: Навчальний посібник / В. В. Копєйчиков, А.М. 

Колодій. – К.:"Юрінком Інтер". 2006. – 750 с. 

4. Правознавство: Навчальний посібник / В.Ф. Погорілко,   Г.А. 

Шпиталенко. – К. 2011. – 592 с. 

5. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти 

(навчальний посібник) / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. 

Литвинчук. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 276 с. 

 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] . – URL: 

http:// www.zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] . – 

URL: http://www.kmu.gov.ua. – Назва з екрана. 

3. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний 

ресурс] . – URL: http://www.mlsp.gov.ua. – Назва з екрана. 

4. Офіційний сайт Міністерства освіти, молоді та спорту України 

[Електронний ресурс] . – URL: http:www.mon.gov.ua/ – Назва з екрана. 

5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернандського  

[Електронний ресурс] . – URL: http://www.nbuv.gov.ua/ – Назва з екрана. 

6. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний 

ресурс] . – URL: www.president.gov.ua – Назва з екрана. 

7. Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс] . – 

URL: http://www.minjust.gov.ua – Назва з екрана. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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