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Обсяг дисципліни: _3__ кредити ECTS _90__ годин. 

Лекцій: _-__ годин. 

Лабораторних занять: _-__ годин. 

Практичних занять: __16_ годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: _1__ 

семестр. 

Мова викладання: українська/англійська.  
Мета - формування у студентів знань та вмінь в області організації створення 

та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, доведення до 

студентів найбільш загальних поняття про суть інтелектуальної власності в 

цілому та набуття конкретних навичок використання отриманих знань у 

професійній діяльності. 

Компетентності:  

ЗК 1 – Здатність до роботи з об'єктами інтелектуальної власності, а також 

підготовки і оформлення  реєстраційних документів авторського права в 

Україні і закордоном. 

 

Результати навчання:   

РНз 1 – Знати основні положення законодавства України щодо захисту 

авторських і суміжних прав на об'єкти інтелектуальної власності, знати типи 

охоронних документів та порядок подачі заявки на отримання патенту на 

корисну модель, винахід та інші творчі досягнення. Володіти навичками 

складання формули винаходу та інших типових документів. 

 

Теми що розглядаються 

 

5.Система законодавства України по ІВ. Державна система правової охорони 

ІВ. 

 

Змістовий модуль № 1 Поняття та система права інтелектуальної 

власності. Право промислової власності. Авторське право і суміжні 

права. 
Тема 1. Введення до інтелектуальної власності 

1. Поняття права інтелектуальної власності.  

2. Об’єкти та суб’єкти права  інтелектуальної  власності. 

3. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності.  

4. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному 

розвитку держави. 



5.Міжнародна охорона  винаходів (корисних моделей), промислових зразків. 

 

7. Міжнародна охорона прав на торговельні марки. 

 

4. Охорона прав на наукові відкриття. 

. 

7. Термін дії майнових прав на об’єкти авторського та суміжного права. 

 

Тема 2. Право промислової власності. Винаходи (корисні моделі) та 

промислові зразки 

1. Особливості правової охорони винаходів (корисних моделей) та 

промислових зразків 

2. Поняття службових винаходів. 

3.  Оформлення і подача заявки на винахід (корисну модель) в Україні.  

4. Оформлення і подача заявки на промисловий зразок в Україні.  

Тема 3. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг 

1. Функції та основні поняття засобів учасників господарського обороту). 

2.  Особливості правової охорони   знаків для товарів та послуг 

(торговельних марок).   

3. Особливості правової охорони   фірмових найменувань. 

4. Особливості правової охорони  вказівок походження товарів.     

5. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на засоби 

індивідуалізації. 

6. Державна реєстрація прав на знак для товарів і послуг. 

Тема 4. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної власності 

1. Особливості набуття прав на сорти рослин, породи тварин.  

2. Охорона топології інтегральних мікросхем.  

3. Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної власності.  

Тема 5. Право інтелектуальної власності: об'єкти авторського права і 

суміжних прав 

1. Основні поняття авторського права види об’єктів авторського права.  

2. Правове регулювання правовідносин у сфері авторського права.  

3. Державна реєстрація авторського права на твір. 

4. Використання та вільне використання об'єктів авторського права.  

5. Колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права. 

6. Основні поняття  та види об'єктів суміжних прав. 



4. Договір комерційної  концесії (франчайзинг). 

 

4. Види недобросовісної конкуренції. 

 

5. Патентні дослідження. 

 

 

Форма та методи навчання: У ході викладання курсу фізики 

використовуються наступні методи навчання: словесні (практичні заняття), 

наочні (ілюстрації та демонстрації із застосуванням мультимедіа, науково-

популярних фільмів тощо). 

Практичне заняття - метод репродуктивного навчання, що забезпечує 

зв'язок теорії і практики, сприяючий виробленню у студентів  умінь і навичок 

застосування знань, отриманих в ході самостійної роботи. 

Самостійна робота студента. Використовуючи різноманітні види 

самостійної роботи, у студентів виробляються деякі загальні прийоми її 

раціональної організації: уміння раціональне планувати роботу, чітко 

позначати систему задач майбутньої роботи, вичленувати серед них головні, 

уміло обирати способи найбільш швидкого й ощадливого рішення 

поставлених задач, вести вмілий і оперативний самоконтроль за виконанням 

завдання, швидко вносити корективи в самостійну роботу, уміння аналізувати 

загальні підсумки роботи, порівнювати ці результати з наміченими на початку 

тощо. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується студентом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

Змістовий модуль № 2 Розпорядження майновими правами та захист 

об’єктів права інтелектуальної власності 
Тема 6. Розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної 

власності 

1. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (види, способи, 

особливості, учасники процесу комерціалізації). 

2. Ліцензійна форма торгівлі при розпорядженні правами. 

3.  Ліцензійні договори. Ціна ліцензії. 

Тема 7. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. Недобросовісна 

конкуренція. 

1. Способи порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

2. Форми та способи захисту прав.  

3. Недобросовісна конкуренція як спосіб порушення права інтелектуальної  

власності. 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності 

продукції. 

1. Суть інформаційно-аналітичного забезпечення інновацій.  

2. Державна система науково-технічної інформації України.  

3. Характеристика патентної документації. 

4.  Класифікація патентних документів. 



пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем 

ініціативну тематику.  

 

Методи контролю: 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться на 18  тижні у формі 

заліку або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям. 

Залік – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

заліковому білеті. Залікові білети готує лектор, вони затверджуються на 

засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Він має оцінити якість 

відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

Критеріями оцінки знань студентів під час усних та письмових 

відповідей з курсу є: 

• повнота розкриття питання; 

• використання  основної та додаткової літератури  (нормативно-

правових актів, підручників, навчальних посібників, журналів тощо); 

• логіка викладення матеріалу, культура мови, емоційність та перекона-

ність; 

• аналітичні міркування, вміння робити порівняння, цілісність, систем-

ність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки. 

Студенти ознайомлюються з критеріями оцінювання знань перед 

початком викладання дисципліни 
. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1.   Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 

Індивідуальні 

завдання (РЕ) 
Тощо Залік Сума 

– – – 50 – 50 100 
 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



Основна література: 

1 Інтелектуальна власність. Підручник. / М.М. Капінос, Е.Т. Лерантович, 

М.М. Солощук. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – 348 с. 

2 Путівник по законодавству з інтелектуальної власності [Текст] / [О. Л. 

Копиленко та ін.] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України, Нац. офіс 

інтелект. власності. - Київ : Людмила, 2018. - 160 с. 

3 Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові 

підходи [Текст] : [монографія] / [М. Є. Бичковська та ін. ; ред.: О. О. 

Кулініч, Р. Б. Шишка]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с. 

4 Право интеллектуальной собственности. Академ. курс; Учебник для 

студентов высших учебн. заведений / Под ред. О.П.Орлюк, 

О.Д.Святоцького. - К.: Издательской Дом "Ін Юре". 2006. - 720 с. 

5 Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав 

інтелектуальної власності в Україні [Текст] : монографія / І. Є. 

Якубівський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2018. - 521 с. 

6 Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Основи інтелектуальної власності: навч. 

посібн. Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 

208с 

7 Інтелектуальна власність: навчальний посібник/ Під ред. В.П. 

Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с. 

8 Сисоєв Ю.О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. 

Сисоєв, Ю. В. Широкий ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2020. - 79 с. : рис. - Бібліогр.: с. 70-

71. 

9 Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : Навчальний 

підручник. – К.: Держ. Ін–т інтел. власн., 2019. – 312 с. 

10 Жаров В.О. Захист інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. – К.: 

«Інст. інтел. власн. і права», 2006. - 88с. 

11 Цивільний Кодекс України. Книга четверта. Право інтелектуальної 

власності (Закон України вiд 16.01.2003  № 435-IV) / Уклад. О. Руденок. 

– Х.: Фактор, 2003. – 472 с. 

12 Шуба І.В. Інтелектуальна власність: Конспект лекцій для студентів усіх 

форм навчання. Електронне видання. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. 93 с. 

 

Допоміжна література 

12 Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну 

власність: абетка / За заг. ред. М.В.Паладія. - К.: ТОВ "Альфа-ПІК", 

2004. - 56 с. 

13 Драпак Г., Скиба М.  Основи інтелектуальної власності: Навчальний 

посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. 

14 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», вiд 

05.07.1994, № 850–IV, ред. від 16.10.2012.  



15 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від 15.12.1993, 

№ 850–IV, ред. від 16.10.2012. 

16 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», від 

15.12.1993,  № 3689-XII, ред. від 09.04.2015. 

17 Закон України «Про авторське право та суміжні права», від 23.12.1993, 

3792-XII, ред. від 23.03.2017 р. 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. –Перелік дисциплін 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Правознавство Авторське право 

 Основи наукових досліджень 

  

 
 
 
Викладач: _____доц.  Шуба І.В. ___  __________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


