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КОМУНІКАЦІЯ 

 Комунікація зі студентами буде здійснюватися наступним чином: 

            e-mail: v.trigub07@gmail.com 

 телефон: (067)9362321. 

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; 

тематика). 

Предметом вивчення дисципліни є право інтелектуальної власності, ознаки 

інтелектуальної власності, основи інтелектуальної власності та загальна теорія цивільного 

права. 

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу "Інтелектуальна 

власність " викладається після засвоєння студентами дисципліни «Основи охорони праці 

та БЖД» та будуть використанні при вивчені наступних дисциплін «Природноресурсне 

право з основами правознавства», «Основи сільськогосподарського використання та 

аграрної економіки», «Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів». 

Мета курсу – опанувати основні теоретичнометодологічні засади регулювання 

відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення законодавства 

з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і 

міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності 

Завдання дисципліни - отримати знання які дозволяють забезпечити належну 

правову охорону винаходів і дадуть можливість створювати умови для торгово-

економічного та інформаційного співробітництва із світовим співтовариством, виходити на 

світовий ринок інтелектуальної власності, сприяти розвитку інноваційного процесу 

 Очікувані результати. Студенти повинні: 

знати теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми 

розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та 

перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації суспільства, 

основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;  

вміти правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій 

сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії 



інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний 

процес. 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та лабораторно-практичних занять (14 год.), 

організації самостійної роботи студентів (30 год.). 

 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та лабораторно-

практичних заняттях, але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета 

студентами денної форми навчання. Під час викладання дисципліни використовуються 

методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); 

практичні (практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, 

самостійна робота студентів).  

 

 Перелік тем (загальні блоки) 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення інтелектуальної власності. 

Тема 1 Поняття інтелектуальної власності 

Тема 2 Джерела права інтелектуальної власності 

Тема 3 Суб’єкти інтелектуальної власності 

Тема 4 Об’єкти інтелектуальної власності 

Тема 5 Захист та охорона інтелектуальної власності 

Змістовий модуль 2. Форми інтелектуальної власності. 

Тема 6 Авторське право 

Тема 7 Суміжні права 

Тема 8 Промислова власність 

Тема 9 Інші форми інтелектуальної власності 

 

Рекомендована література 

Основна 

11Конституція України. 

2 Закон Украины «О собетвенности», 3аконодательетво Украины об интеллектуальной 

собственности (с измен. и доп. по состоянию на 15.05.2002года).-Х.: ООО «Одиссей», 2002. 

- 592 с. 

3 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» зізмінами і 

доповненнями, внесеними Законом України від 1 червня 2000 р. №1771-ІП.// Голос 

України. - № 121. - 2000. - 11 липня. 

4 Закон Украиньї «Об охране прав на знаки для товаров иуслуг»/Законодательство Украиньї 

об интеллектуальной собственности (сизмен. и доп. по состоянию на 15.05.2002 года).-Х.: 

ООО «Одиссей», 2002. - С.130=144. 

5 Закон Украины «О внесений изменений в Закон Украины «Обавторском праве и смежних 

правах»/Законодательство Украиньї обинтеллектуальной собственности (с измен. и доп. по 

состоянию на 15.05.2002года).-Х.: ООО «Одиссей», 2002. - С. 20-66. 

6 Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. - К.: 

МАУП, 1999. - 211с. 

7 Договор о патентной кооперацій: правила подачи и рассмотрения международной заявки. 

- М.: ВНИИПИ, 1990. - 233 с. 

8 Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик II. Патентування винаходів в Україні/ за ред. П.П. 

Крайнєва: Монографія. - К.. Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 340 с. 

9 Охрана промьшшенной собственности в Украине: Монография/ Под ред. А.Д. 

Святоцкого, В.Л. Петрова. - К,: Издательский Дом «Ін Юре», 1999. - 428 с. 



10 Кузнецов Ю.Н. Основи патентоведения и авторского права. - К.: ООО«ЗМОК» - фирма 

«ГНОЗИЄ», 1998. - 183 с. 

11 Международная патентная классификация (шестая) редакция:Введение в МІЖ. 

Перечень основних групи. - ВНИИПИ, 1995. - 269 с. 

12 Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. - К.: ЗАТ "Інститутінтелектуальної 

власності і права", 2002. -104 с. 

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

Том 1. Авторське право і суміжні права / За ред. О.Д.Святоцького, В.С. Дроб'язка - К.: 

Видавничий дім „Ін Юре", 2000. – 356 с.  

14 Промислова власність / За ред. О.Д.Святоцького, В. Л. Петрова - К.: Видавничий дім „Ін 

Юре", 2000. - 272. с. 

15 Жаров В. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. - 2-ге вид., 

перероб. і доп. - К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності", 2002.-188с. 

16 Цибулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности- К.: УкрИНТЗИ - 

2002. - 216 с. 

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Поточний контроль Модульний 

контроль 
Сума балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1-Т2 Т3-Т4 Т5-Т7 Т8-Т9 
35 100 

15 15 20 15 

   Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під 

час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 

занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, 

за яку отримана незадовільна оцінка. 

 

Самостійна робота студентів. 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 

вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 

самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання 

які вимагають від студента систематичну самостійну роботу. 

 

 

 


