
Кваліфікація правопорушень у сфері інтелектуальної власності 
Мета курсу – формування у студентів здатностей застосування кримінального 

законодавства щодо особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

порушенням прав інтелектуальної власності, поглибленого розгляду теорії та практики 

кваліфікації таких правопорушень,  а також використання відповідних положень постанов 

Пленуму Верховного Суду України для вироблення вмінь з правильної кваліфікації та 

розмежування вказаних суспільно небезпечних діянь. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Кваліфікація правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: Приватне право: проблеми, 

тлумачення, застосування; Публічне право: проблеми, тлумачення, застосування. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 

дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  принципи, види, функції, значення, структури, підстав та передумов 

кваліфікації кримінальних правопорушень;  кваліфікацію кримінальних правопорушень. при 

юридичній помилці; роль об’єкта та предмета кримінального правопорушення  в формуванні 

структури кримінальних правопорушень. у сфері прав інтелектуальної власності; 

кваліфікацію порушення авторського права і суміжних прав; кваліфікацію порушення прав 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію; відмежування кримінальних правопорушень. у 

сфері прав інтелектуальної власності від суміжних посягань. 
вміти: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз 

та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження; обґрунтовано формулювати свою правову 

позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; оцінювати 

достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; генерувати нові 

ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; проводити 

порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу; обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування; інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності;  визначати актуальну практичну 

чи наукову проблему, планувати і виконувати дослідження на її вирішення, обирати 

релевантні методологію та джерела;  правильно здійснювати кримінально-правову 

кваліфікацію кримінальних правопорушень, що посягають на інтелектуальної власності; 
встановлювати фактичну та нормативну підстави кримінально-правової кваліфікації 

кримінальних правопорушень, що посягають на інтелектуальної власності; розмежовувати 

суміжні склади кримінальних правопорушень. 
володіти: здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатністю приймати обґрунтовані рішення; здатністю спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); здатністю використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції; здатністю обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію; здатністю ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування; здатністю доносити до фахівців і 

нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією; здатністю самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 



впливу на відповідні суспільні відносини; здатністю використовувати наукові теорії та 

концепції, а також набуті практичні знання при проведенні наукових досліджень; здатністю 

до поглибленого вивчення законодавства, судової практики та теоретичних положень щодо 

охорони і захисту інтелектуальної власності засобами кримінального права України. 
Змістове наповнення дисципліни:  
Загальні питання кримінально-правової кваліфікації кримінального 

правопорушення. Поняття, види та значення кримінально-правової кваліфікації. 
Кримінально-правові засоби захисту авторських і суміжних прав в Україні. Склад 

кримінального правопорушення – юридична підстава кваліфікації. Підстави та принципи 

кримінально-правової кваліфікації.  
Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності. Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: норми законодавства та механізми їх застосування. 

Кваліфікація порушень авторського права і суміжних прав. Кримінально-правові засоби 

захисту авторських і суміжних прав в Україні. Порушення прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 

годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 години – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


