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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчення правовідносин у сфері 

інтелектуальної власності, опанування правового механізму їх регулювання, отримання 

необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих 

немайнових прав авторів та їх правонаступників як в Україні, так і в зарубіжних державах.  

 

Завданням вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є формування у майбутніх 

фахівців сучасного системного мислення та набуття необхідного рівня спеціальних теоретичних 

та професійних знань щодо загальних положень права інтелектуальної власності, її інститутів, 

понять та видів об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, підстав виникнення, умов і 

порядку використання її результатів, порядку та способів захисту порушених прав.  

 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері 

інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в 

умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

 

Знати: основні поняття в сфері правової охорони 

інтелектуальної власності;  систему правової 

охорони інтелектуальної власності; умови надання 

правової охорони на об’єкти права інтелектуальної 

власності в Україні. 

Вміти: виявляти об’єкти права інтелектуальної 

власності; визначати права та обов’язки власників 

охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

 

ЗК4. Здатність до опанування 

правового механізму у сфері 

інтелектуальної власності та 

його регулювання. 

 

Знати: міжнародну систему інтелектуальної 

власності;  нормативно-правові акти України та 

міжнародні договори, що регулюють відносини у 

сфері інтелектуальної власності; механізми 

використання прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

Вміти: використовувати нормативно-правові акти 

та міжнародні договори, що регулюють відносини в 

сфері інтелектуальної власності на практиці. 

 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Знати: сучасне наукове розуміння сутності 

інтелектуальної власності, методологічних зв’язків 

та закономірностей її розвитку; передумови та 

способи комерціалізації прав інтелектуальної 

власності. 

Вміти: застосовувати стратегію управління правами 

інтелектуальної власності на етапах життєвого 

циклу об’єкта; здійснювати комплексний аналіз 

інтелектуальної власності; управління майновими 

правами. 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Здатність використовувати 

системи і методології 

управління проєктами, функції 

та процеси професійного 

управління проєктами, 

формувати концепцію проєкту, 

визначати основні 

характеристики проєктів, 

визначати життєвий цикл 

проєкту, оточення проєкту, 

проводити класифікацію 

проєктів. 

Знати: алгоритм правової охорони об’єктів 

патентного права (винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків та ін..);  алгоритм правової 

охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту (торговельних марок, фірмових 

найменувань, географічних зазначень та ін..);  

алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів 

права інтелектуальної власності (топографій 

інтегральних мікросхем, комерційних таємниць, 

раціоналізаторських пропозицій); алгоритм правової 

охорони об’єктів авторського права і суміжних прав;  

особливості правової охорони прав інтелектуальної 

власності українських громадян за кордоном.   

Вміти: використовувати нормативно-правові акти 

та міжнародні договори, що регулюють відносини в 

сфері інтелектуальної власності на практиці. 

СК8. Здатність розробляти 

календарні плани виконання 

проєктів при управлінні часом 

проєкту, формувати переліки 

робіт, визначати їх технологічні 

зв’язки та часові параметри, 

визначати переліки и ресурси 

проєкту та призначати їх 

обсяги роботам проєкту. 

 

Знати: мету охорони прав інтелектуальної 

власності; об’єкти правової охорони, критерії 

охороноздатності,  види охоронних документів та 

терміни їх охорони; систему захисту інтелектуальної  

власності 

Вміти: застосовувати свої знання і навички на 

практиці. 

СК11. Здатність використовувати 

процеси управління якістю в 

проєктах на основі сучасних 

методів та засобів управління 

якістю в проєктах, які 

використовуються для аналізу і 

управління системами якістю в 

організаціях на основі 

міжнародних стандартів з 

управління якістю, мати 

навички з управління якістю в 

проєктах, застосування 

стандартів управління 

проєктами, розробляти процеси 

управління якістю, 

застосовувати методи 

планування, впровадження та 

оцінки якості проєктів, методи 

управління якістю в проєктах, 

розробляти системи управління 

якістю згідно із стандартами з 

Знати: теорію управління правами інтелектуальної 

власності: життєвий цикл об’єкта,  особливості 

управління об’єктом  та правові підстави 

розпорядження майновими правами; договірні 

способи - ліцензія, ліцензійний договір, договір про 

створення за замовленням і використанням об’єкта 

та ін..; недоговірні способи розпорядження.  

Вміти: використовувати стратегію управління 

інтелектуальної власності на всіх етапах життєвого 

циклу об’єкта.  
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управління якістю 

СК13.  Здатність використовувати 

методи управління закупівлями 

в проєктах, проведення 

ринкових досліджень щодо 

необхідних товарів, 

потенційних постачальників, 

підрядників та надавачів 

послуг; формування процесів 

управління закупівлями згідно 

з життєвим циклом проєктних 

закупівель; використання 

процесів, їх складових та 

взаємозв’язків щодо управління 

проєктними закупівлями; 

використання методів 

планування усіх процедур 

закупівель, методи проведення 

торгів, подання пропозицій, 

розкриття та оцінки 

пропозицій; методики оцінки 

конкурсних пропозицій 

учасників та визначення 

переможця; технологію 

проведення акцепту кращої 

конкурсної пропозиції; етапи 

процедури укладання договорів 

про закупівлю з учасником, 

пропозицію якого було 

акцептовано; типи, види та 

структуру договорів про 

закупівлі. 

Знати: економіку права інтелектуальної власності: 

особливості права інтелектуальної власності як 

товару; властивості ринкового товару та 

відповідність об’єктів інтелектуальної власності цим 

вимогам; обігоздатність об’єктів інтелектуальної 

власності; термін служби об’єктів; способи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

підходи до визначення вартості об’єкту та методи 

оцінки; види правопорушень у сфері права 

інтелектуальної власності; способи захисту прав 

інтелектуальної власності у разі їх порушення. 

Вміти:. застосовувати свої знання і навички для 

оформлення охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності: втілювати 

комерціалізацію об’єктів, складати договори щодо 

розпорядження майновими правами; захищати свої 

права та інтереси. 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Нормативно-правові основи інтелектуальної власності. 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності. 

Лекція 1. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності: поняття, суб’єкти, 

об’єкти, система. 

Лекція 2. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності. 

 

Змістовний модуль 2. Надання  загальних навичок застосування правових норм у 

професійній діяльності і повсякденному житті. 

(засвоєння теоретичного матеріалу) 

Практичне заняття 1. Правова охорона об’єктів промислової власності. 

Практичне заняття 2. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 

 

Індивідуальне завдання (передбачено у формі реферату). 

Теми 

1. Загальна характеристика інтелектуальної власності та її правового регулювання. 
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2. Основні поняття авторського права. 

3. Авторські договори. 

4. Суміжні права. 

5. Правовий захист авторського права і суміжних прав. 

6. Сутність радикальної реформи законодавства про промислову власність і патентне право 

України. 

7. Правова охорона винаходу і корисної моделі. 

8. Правова охорона промислового зразка. 

9. Правова охорона торговельних марок. 

10. Авторське право: поняття, основні завдання та функції. 

11. Патентовласники, їх права та обов’язки. 

12. Ліцензійні договори. 

13. Захист прав авторів об’єктів науково-технічної творчості. 

14. Захист прав власників патенту. 

15. Еволюція інтелектуальної власності. 

16. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. 

17. Економіка інтелектуальної власності. 

18. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

19. Захист прав інтелектуальної власності. 

20. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. 

21. Захист від недобросовісної конкуренції. 

22. Державна система охорони інтелектуальної власності. 

23. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. 

24.Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини. 

25. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 

26. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. 

27. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 

28. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. 

29. Управління правами інтелектуальної власності. 

30. Система інтелектуальної власності. 

31. Колективне управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. 

32. Охорона суміжних прав виконавців, виробників відеограм та організацій мовлення. 

33. Розпорядження авторськими правами. 

34. Виникнення і здійснення авторських прав. 

35. Еволюція авторського права і суміжних прав. 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Виконання 

індивідуальної 

роботи 

20 20 20 40 100 
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Методичне забезпечення 

1. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для магістрів всіх 

спеціальностей денної та заочної форм навчання. Уклад. Щербакова О.М., КНУБА, 2011, 35 с. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. База «Законодавство України» на порталі Верховної Ради України. Інтернет 

ресурс:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main.  

2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // ВВРУкраїни. – 1996 – № 

30 – Ст. 141.  

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 

4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня1993 року// ВВР 

України. – 1994. – № 13.  

5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від15 грудня 1993 року // 

ВВР України. – 1994.– № 7.  

6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15грудня 1993 року // ВВР 

України. – 1994.– № 7. – Ст. 34. 15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: 

Закон України від15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7. . 

7. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 

1997 року // ВВР України. – 1998. – № 8.  

8. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 

року // ВВР України. – 1999.– № 32.   

9. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 24 квітня1993 року // ВВР України. 

– 1993. – № 21.   

10. 19. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня1993 року // ВВР 

України. – 1994. – № 2.   

11. Про захіст від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7червня 1996 року // ВВР 

України. – 1996. – № 36.  

12. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України 

від 23 березня 2000 року // ВВР України. –2000. – № 24. 

13. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К.: ІІВП, 

2005. – 108 с. 

14. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навчальний посібник. – К.: 

ІІВП, 2005. – 88 с. 

15. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: ІІВП, 2004. 

– 260  

16. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебн. 

пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: МАУП, 2001. – 232 с. 

17. Дахно И.И. Патентование и лицензирование: Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с. 

18. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – К.: 

Юрінком. Інтер, 2004. – 512 с. 

19. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: ТОВ „Кондор”, 

2005. – 428 с. 

20. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручн. для студ. 

неюрид. вузів/ За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім "Ін 

Юре", 2003. – 236 с. 

21. Основи інтелектуальної власності.- .- К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.-600 с. 
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Допоміжна 

1. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на 

об’єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного 

формуляра/ за ред В.Л. Петрова. – К.: Нора-прінт, 2000. 

2. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної 

власності/ За ред. Д.М. Притики. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 904 с. 

3. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За ред. О.Д.Святоцького.- У 2-х т.- .- К.: 

Видавничий дім "Ін Юре", 2000.-Т.1-356 с., Т.2-272 с. 

4. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів на Україні.-  К.: 

Видавничий дім "Ін Юре", 2000.-340 с. 

5. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб.: Питер, 

2001. – 720 с. 

6. Патентні дослідження. Методичні рекомендації/ за ред В.Л. Петрова. – К.: Видавничий 

дім „Ін Юре”, 1999. -264 с.21. Кузнецов Ю. Н. Выявление объектов технического 

творчества. – К.: КПИ, 1986 (№31). 

7. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручн. для студ. вищіх навч. закладів / 

За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та допов. - К.: 

Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 672 с. 

8. Святоцкий А.Д., Крайнев П.П., Прахов Б.Г. Право интеллектуальной собственности на 

рационализаторское предложение. –К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 128 

с.  

9. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. -232 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. rada.gov.ua 

3. ovu.com.ua 

http://library.knuba.edu.ua/

