




 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

Інтелектуальна власність 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 5 

Семестр 9 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 32 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 80 

Форма семестрового контролю Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета–формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної 

власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства. 

Концепція курсу передбачає проходження студентом наступних етапів 

навчання: формування знань про предмет дисципліни, формування цивільно-

правових понять, оперування цивільно-правовими знаннями, вміннями і поняттями 

в практичній діяльності. 

 

Завдання курсу передбачають формування фахової компетенції: 

ФК 1. Знання та розуміння. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті в 

процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення, дослідницької та/або інноваційної діяльності; здатність використовувати 

знання у професійній діяльності. Здатність використовувати знання чинного 

законодавства з питань інформації. Здатність до планування подальшого 

автономного та самостійного навчання у сфері інноваційної діяльності. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

ПРН 8. Застосовувати на практиці знання з основ авторського та трудового 

законодавства, порядку укладання і виконання авторських договорів, захисту 

інтелектуальної власності, нормативних актів та методичних рекомендацій з 

регламентації діяльності творчих працівників. 

 

 

 

  



 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.Поняття права інтелектуальної власності.  26 2 4   20 

Тема 2.Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  26 2 4   20 

Тема 3.Авторське право і суміжні права. 26 2 4   20 

Тема 4. Патентне право. 16 2 4   10 

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності. 26 4 4 8  10 

Разом за змістовим модулем 1 120 12 20  8 80 

Усього годин 120 12 20  8 80 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1.Поняття права інтелектуальної власності.  

Поняття і загальні положення виключних прав.Поняття інтелектуальної 

власності. Роль цивільного права в охороні та використанні її результатів.Поняття і 

зміст права інтелектуальної власності.Система законодавства України про охорону 

інтелектуальної власності. 

 

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

Система прав інтелектуальної власності. Поняття і види суб’єктів права 

інтелектуальної власності.Об’єкти авторського та суміжного права: загальна 

характеристика.Об’єкти патентного права. Поняття патентоздатності.Особливості 

об’єктів, які індивідуалізують учасників господарського обігу.Захист від 

недобросовісної конкуренції. 

 

Тема 3.Авторське право і суміжні права. 

 Управління інтелектуальною власністю в Україні: загальні 

положення.Міжнародні акти, що регулюють правовий статус міжнародних відомств 

в сфері правової охорони прав інтелектуальної власності.Правовий статус та 

завдання Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).  

Правовий статус Департаменту інтелектуальної власності при Міністерстві 

освіти і науки України.Правові основи охорони інтелектуальної власності 

структурними підрозділами інших органів державної виконавчої влади в Україні. 



 

  

 

Тема 4. Патентне право. 

Поняття, ознаки та види об’єктів права промислової власності: винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки. Суб’єкти права промислової власності: автори, 

патентовласники, спадкоємці, патентні повірені.  Порядок складання і подання 

заявки на реєстрацію об’єкта промислової власності.  Особисті немайнові права на 

об’єкти промислової власності.  Майнові права на об’єкти права промислової 

власності. Обов’язки суб’єктів права промислової власності. 

 

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності. 

Поняття захисту прав інтелектуальної власності.Способи захисту прав 

інтелектуальної власності.Принципи захисту прав інтелектуальної 

власності.Особливості відповідальності за порушення в сфері інтелектуальної 

власності.  

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності. Цивільна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

Кримінальна відповідальність в сфері порушення прав інтелектуальної власності.  

 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 6 6 

2 Відвідування семінарських занять 1 10 10 

3 Робота на семінарських заняттях  10 10 100 

4 Виконання модульної контрольної роботи 25 4 100 

5 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

 Макс. кількість балів за видами поточного 

контролю   (МВ) 
- - 221 

 Разом 221 

 Коефіцієнт 0,452 

 Підсумковий бал 100 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

1. Ознайомитись із структурою законодавчих актів та нормативно-правовою 

базою в сфері інтелектуальної власності. Підготувати коротку характеристику до 

кожного документу. 



 

  

2.  Зробити перелік міжнародних Угод та Конвенцій в сфері інтелектуальної 

власностівказати, коли підписала Україна. 

3. Охарактеризувати випадки, коли закон дозволяє використання творів без 

згоди автора . 
 

Критерії оцінювання  
 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або 

не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного 

завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.  
 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   

 

Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  

як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  

і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  

розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   

помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  

запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  

логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім 

слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька 

завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного 

поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 



 

  

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  

питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються замодульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 

знань, умінь та навичок на семінарських, практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи та під час складання екзамену, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі заліку. 

Максимальна кількість балів - 100 балів. 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок  
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., із них: лекції – 12  год., семінарськізаняття – 20год., модульний контроль – 8 

год., самостійна робота – 80год.,  

 
  

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 
Модулі 

(назви, бали) 
Змістовий модуль 1.(103б) 

Лекції (теми, 
бали) 

Лекція1,2 

(2 б) 

Лекція3,4 

(2б) 

Лекція5,6, 

(2б) 

    

Семінарськіз
аняття (теми, 

бали) 

  Семінар 1-2 

(2б) 

Семінар3-4 

(2б) 

Семінар5-6 

(2б) 

Семінар7-8 

(2б) 

Семінар 

9-10 

(2б) 
Модульні 

КР 
100балів 

 
СР (бали) 5балів 
Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

  10 балів 

10 балів 

 

10 балів 

10 балів 

 

10 балів 

10 балів 

 

10 балів 

10 балів 

 

10 балів 

10 балів 

 
Підсумковий 

контроль 
(вид, бали) 

Залік(100балів) 



 

  

8. Рекомендована література 
Нормативні джерела: 
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886 р. 
3. Договір ВОІВ про авторське право: Прийнятий Дипломатичною конференцією від 20.12.1996 

(Договір ВОІВ у сфері INTERNET) 
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року //  Офіц. 

вид.– К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 30 с. 
5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1991 року: Протокол про 

Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадріді 28 червня 1989 
року від 14 квітня 1991 року //  Офіц. вид.– К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 38 с. 

6. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків прийнятий 28 
листопада 1960 р. в Гаазі 

7. Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-ІV. 
8. Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІV. 
9. Закон України від 15.12.93 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (зі 

змінами і доповненнями). 
10. Закон України від 15.12.93 № 3688-ХІІ “Про охорону прав на промислові зразки” (зі змінами і 

доповненнями). 
11. Закон України від 15.12.93 № 3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (зі 

змінами і доповненнями). 
12. Закон України від 23.12.93 № 3792-ХІІ „Про авторське право і суміжні права” (зі змінами і 

доповненнями). 
13. Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності: Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 4 квітня 2000 р. № 601– http: //zakon.rada.gov.ua. 
14. Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997.– http: //zakon.rada.gov.ua. 
15. Про утворення Державного Агентства України з охорони промислової власності: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р. № 2212 // Офіційний вісник України. – 1999. – 
№ 49. – Ст. 2408. 

16. Про створення Державного патентного відомства України: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 1992 р. № 248 // Збірник постанов уряду. – 1992. – № 7. – Ст. 238. 

17. Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 411 // Збірник постанов уряду. – 1992. – № 7. – Ст. 
239. 

18. Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства: Постанова 
Кабінету Міністрів України  вiд 24 грудня 2004 р.  № 1742 // Офіційний вісник України. – Т.1. 
– 2004. – № 52. – С. 297. – Ст. 3447.  

19. Про створення державного підприємства „Український інститут промислової власності”: 
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