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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета : Формування системи спеціальних знань сутності права 
інтелектуальної власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної 
власності, практики його застосування, питань економіки права 
інтелектуальної власності й захисту прав, міжнародного співробітництва 
сфері інтелектуальної власності. 

 
Компетентності  

 

 
 
 

Результати навчання  
 
ПР03. Демонструвати навички спілкування в професійних і 

наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПР04. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 

інноваційну діяльність. 

ПР07. Оцінювати результати власної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток. 

ПР12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері 

економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

 
 
 
 
 
 

ЗК1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 

ЗК4.    Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК5.    Здатність до інноваційної діяльності. 

ЗК8 .    Здатність проводити  дослідження та презентувати   

результати. 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Глобальна економіка Безпека праці та професійної 
діяльності 

Управління потенціалом 
підприємства 

Управління проектами 

Основи наукових досліджень Соціальна відповідальність бізнесу 
Технологія управління персоналом Організація праці менеджера 
 
 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
№ 
з/п
. 

Види 
навчальних 
занять (Л, 
ЛЗ, ПЗ, СР) 

Кількість 
годин 

Номер семестру(якщо дисципліна 
викладається у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. Завдання на самостійну 
роботу. 

Рекомендована 
література 
(базова, 
допоміжна) 

1 2 3 4 5 

 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
4 
 

Тема1. Інтелектуальна власність та її 
значення 
1.1.Основні поняття інтелектуальної 
власності. 
1.2.Еволюція інтелектуальної 
власності. 

 

 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
4 
 

 
Тема 2. Місце і роль інтелектуальної 
власності в економічному і 
соціальному розвитку держави 
2.1. Соціально-економічні стратегії в 
країнах, що розвиваються 
2.2. Промислова власність і розвиток. 

  Л 
ПЗ 
СР 
 

2 
2 
8 

 Тема 3. Об'єкти права інтелектуальної 
власності 
3.1. Види класифікації об’єктів права 
інтелектуальної власності 
3.2. Об'єкти авторського права і 
суміжних прав 
3.3. Інститут права інтелектуальної 
власності на результати науково-
технічної творчості 
3.4 Права інтелектуальної власності на 
комерційні позначення 
 

 Л 
ПЗ 
СР 
 

2 
2 
8 

Тема 4. Суб'єкти права інтелектуальної 
власності 
4.1. Класифікація суб’єктів права 
інтелектуальної власності 
4.2. Автори – творці об’єктів 
інтелектуальної власності 
4.3. Заявники, правонаступники як 
суб’єкти інтелектуальної власності 

  Л 2 Тема 5. Захист права інтелектуальної  



ПЗ 
СР 
 

2 
8 

власності 
5.1. Державна система правової 
охорони інтелектуальної власності в 
Україні 
5.2. Поняття захисту прав 
інтелектуальної власності. 

 Л 
ПЗ 
СР 
 

4 
4 
8 

Тема 6. Комерціалізація об'єктів права 
інтелектуальної власності 

6.1. Мета і основні способи 
комерціалізації 

6.2. Використання об'єктів права 
інтелектуальної власності у власному 
виробництві 

6.3. Передача (продаж) прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності 

6.4. Внесення інтелектуальної 
власності до статутного капіталу 
підприємства 

 

 

 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
4 

Тема 7 Інтелектуальна власність як 
нематеріальні активи підприємств 
7.1. Принципи класифікації й 
формування нематеріальних активів 
 
 

 

  
 

 Залік  

  
Л 
ПЗ 
СР  
залік 

 
16 
16 
58 

 
Усього  

 

 Разом 
(годин) 

90   

 
  

 САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
з/п 

Назва видів самостійної роботи Кількість годин 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 5 
2 Підготовка до практичних (лабораторних, 

семінарських) занять 
10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не 
вкладаються на лекційних заняттях 

14 

4 Виконання індивідуального завдання 15 
5 Інші види самостійної роботи 14 
 Разом  58 

 
 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

№ 

з\п 

Назва індивідуального завдання та (або) його 

розділів 

Терміни виконання ( на 

якому тижні) 

 Реферат 2-14 тижні 

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ. 

Тема 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і її 

правового регулювання. 

Дати поняття творчої діяльності й інтелектуальної власності. Перелічити 

й дати характеристику об'єктам інтелектуальної власності, авторського й 

патентного права, указати загальні й відмітні риси авторського й патентного 

права. Указати основні відмінності об'єктів права інтелектуальної власності 

від об'єктів речового права власності. Показати роль інтелектуальної 

власності в створенні сучасної ринкової економіки, а також у забезпеченні 

добробуту країни. Дати коротку характеристику джерел права 

інтелектуальної власності. 

Тема 2. Основні поняття авторського права. 

Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. 

Джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Об'єкти, не 

охоронювані авторським правом. Виникнення й здійснення авторського 

права. Автори й співавтори. Особисті немайнові права автора. Майнові права 

автора. Вільне використання об'єктів авторського права. 

Тема 3. Суміжні права. 

Дати поняття суміжних прав. Суб'єкти й об'єкти суміжних прав. 

Виникнення й здійснення суміжних прав. Критерії для надання охорони 

суміжних прав. Права виконавців. Права виготовлювачів фонограм. Права 

організацій віщання. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і 

організацій віщання. Строк охорони прав. 

Тема 4. Авторські договори. 



Дати характеристику договірних відносин в авторському праві. Поняття 

й типи авторських договорів. Поняття й види авторських договорів про 

передачу добутку для використання: видавничий договір, постановочний 

договір, сценарний договір і т.д. Види авторського договору, його істотні 

умови. Відповідальність сторін за порушення авторського договору. 

Тема 5. Правовий захист авторського права й суміжних прав. 

Дати характеристику порушень авторського права й суміжних прав. 

Поняття контрафактных екземплярів добутків і фонограм. Характеристика 

піратства в сфері інтелектуальної власності. Порядок захисту особистих і 

майнових прав власників авторського права й суміжних прав. Кошти 

цивільно-правового захисту авторського права й суміжних прав. Стягнення 

доходів порушника. Виплата компенсації. Стягнення штрафу. 

 

Тема 6. Сутність радикальної реформи законодавства про промислову 

власність і патентне право України. 

Роль об'єктів промислової власності в сучасній ринковій економіці. 

Поняття патентного права, його предмет і система. Об'єкти й суб'єкти 

патентного права. Основні норми законів про промислову власність. 

Характеристика основних положень радикальної реформи законодавства про 

промислову власність. 

Тема 7. Правова охорона винаходу й корисної моделі. 

Дати поняття винаходу і його об'єктів. Умови надання правової охорони 

винаходу. Критерії винаходу. Патент і патентовласники. Права й обов'язки 

патентовласників. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту й 

визнання його недійсним. Поняття корисної моделі, об'єкти, критерії. 

Тема 8. Правова охорона промислового зразка. 

Дати поняття промислового зразка і його об'єктів. Умови надання 

правової охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності. 

Характеристика патенту й патентовласників. Права й обов'язки власника 



патенту. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту й визнання 

його недійсним. Порушення прав патентовласника і їхній захист. 

Тема 9. Правова охорона торговельних марок. 

Дати поняття торговельної марки. Умови надання правової охорони 

торговельній марці. Види позначень, які не можуть бути визнані 

торговельною маркою. Характеристика  свідоцтва  на торговельну марку. 

Права й обов'язки  власника свідоцтва. Порядок одержання свідоцтва. 

Припинення дії свідоцтва й визнання його недійсним. Порушення прав 

власника свідоцтва. Захист прав на торговельну марку 

Тема 10. Авторське право. 

Дати визначення автора й співавтора. Загальна характеристика прав 

автора. Особисті немайнові й майнові права автора. Право автора і його 

ознаки. Винятковий і абсолютний  характер права автора. Придбання прав на 

об'єкти авторського права. Право на авторське ім'я. Право на винагороду. 

Тема 11. Патентовласники, їхні права й обов'язки. 

Дайте поняття патенту як охоронного документа. Патентовласники, 

їхнього права. Форми використання винаходів. Права за розпорядженням 

патентом. Обмеження патентних прав. Обов'язку патентовласника. Порядок 

одержання патенту. Припинення дії патенту й визнання його недійсним. 

Тема 12. Ліцензійні договори. 

Дати поняття ліцензійних договорів, показати їхня роль у створенні 

ринку промислової власності й сучасної ринкової економіки. Види 

ліцензійних договорів. Характеристика предмета договору. Права та 

обов'язки сторін. Ліцензійні платежі. Відповідальність сторін за виконання 

зобов'язань за договором. 

Тема 13. Захист прав авторів об'єктів науково-технічної творчості. 

Перелічити права авторів і їхні ознаки. Дати поняття порушень прав 

авторів і їхніх видів. Цивільно-правовий спосіб захисту прав авторів. 

Суперечки, що дозволяють у судовому порядку. Кримінальний-правовий 

спосіб захисту прав авторів. 



Тема 14. Захист прав власників патентів. 

Перелічити права власників патентів, дати поняття їхньому порушенню. 

Дати характеристику основних видів порушень виключного права 

патентовласника. Поняття контрафактной продукції. Цивільно-правовий 

спосіб захисту прав патентовласників. Суперечки, що дозволяють у судовому 

порядку. Міри цивільно-правового захисту й міри цивільно-правової 

відповідальності. 

Тема 15. Захист від несумлінної конкуренції. 

Дати поняття несумлінної конкуренції. Неправомірне використання 

ділової репутації підприємця і його видів. Дискредитація господарюючого 

суб'єкта. Неправомірний збір, розголошення й використання комерційної 

таємниці. Відповідальність за несумлінну конкуренцію. Порядок розгляду 

справ про несумлінну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету 

України і його територіальних відділень по справах про несумлінну 

конкуренцію. 

Тема 16. Еволюція інтелектуальної власності. 

Простежити еволюцію промислової власності, у тому числі окремих 

об'єктів промислової власності. Пояснити причини, що продиктували 

необхідність охорони об'єктів промислової власності. Простежити еволюцію 

авторського права й суміжних прав. Указати, що з'явилося причиною 

формування системи захисту авторських прав і суміжних прав. 

Охарактеризувати розвиток інтелектуальної власності в Україні до й після 

проголошення нею суверенітету. 

Тема 17. Місце й роль інтелектуальної власності в економічному й 

соціальному розвитку суспільства. 

Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. 

Простежити зв'язок між промисловою власністю й розвитком, вплив 

промислової власності на науково-технічний і економічний розвиток 

держави. Визначити роль авторського права й суміжних прав у розвитку 

культури суспільства. Звернути увагу на зростаючу роль об'єктів 



інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі, у забезпеченні 

конкурентоспроможності товарів. 

Тема 18. Економіка інтелектуальної власності. 

Дати поняття інтелектуального капіталу. Структура. Інтелектуальна 

власність як товар. Оборотоздатність об'єктів інтелектуальної власності. 

Термін служби об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність 

як нематеріальний актив. Випадки, у яких необхідно визначити вартість прав 

на об'єкти інтелектуальної власності. Підходи до визначення вартості прав 

інтелектуальної власності. Методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

Тема 19 Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їхня 

класифікація. Особливості ліцензійних договорів. Термін дії ліцензійних 

договорів. Порядок підготовки ліцензійних договорів. 

Тема 20. Захист прав інтелектуальної власності. 

Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. 

Категорії споровши. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий 

порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові 

способи захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав. 

Тема 21. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної 

власності. 

Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної 

власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Участь 

України в її роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних 

організацій з питань охорони інтелектуальної власності: Європейська 

патентна організація (ЕПО), Євразійська патентна організація (ЕАПО), 

Африканські організації інтелектуальної власності. Участь України в 

міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності. 

 

 



 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

В процесі викладання навчальної дисципліни Інтелектуальна власність 
використовуються такі  методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративний метод; 

- репродуктивний метод; 

- метод проблемного викладання матеріалу; 

- частково-пошуковий або евристичний, метод; 

- дослідницький метод; 

- порівняльний. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
1.Підготовка реферату. 
2.Підготовка коротких письмових повідомлень по завданню викладача. 
3.Інформаційне повідомлення на практичних заняттях. 
4.Рейтинговий контроль у формі письмових контрольних робіт 

5.Залік 

 

 

 

 

 



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ( НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS) 

Таблиця 1.Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

100 Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль №2 ІНДЗ 
(Р) Т1 Т2 Т3 T4 T5 Т6 T7 

10 10 10 10 10 15 15 20 
 
 

 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
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 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0-34  

F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
 
1.Матеріали лекцій за темами навчальної дисципліни Інтелектуальна 
власність 
2.Методичні рекомендації, до проведення практичних занять та виконання 
індивідуального розрахункового завдання з навчальної дисципліни  
Інтелектуальна власність 
 
3.Тестові завдання з навчальної дисципліни Інтелектуальна власність 
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Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.  

3. Веб-сайт ДП «УІПВ».- Режим доступу : http://www.uipv.org 

4. Веб-сайт Державного підприємства «Українське агентство з авторських і 

суміжних прав» .-Режим доступу : http://www.uacrr.kiev.ua 

5. Веб-сайт УкрЦІПІП.- Режим доступу : http://www.iii.ua 
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