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ВСТУП 

В умовах побудови в Україні ринкової економіки та демократичної держави 

головною соціальною цінністю, як вказано в Конституції, визнана людина, її 

життя та здоров'я, честь та гідність, законні права та інтереси. Забезпечення 

гідних людини умов життя, перш за все, пов'язано з економічними 

перетвореннями, які неможливі без впровадження нової техніки та технологій. 

Людина має право на творчість, користування досягненнями науки, культури й 

мистецтва. У зв'язку з цим інтелектуальна власність набуває особливого 

значення і як засіб самовираження, і як комерційна цінність. 

Курс «Інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення 

правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового 

механізмом їх регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації 

результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав 

авторів та володільників як в Україні, так і за її межами. 

Цьому сприяють лекції, робота на семінарських заняттях, індивідуальна 

робота зі студентом, вивчення наукових праць, нормативно-правових актів, 

підготовка рефератів та виконання контрольних робіт. Методика вивчення 

дисципліни передбачає співробітництво й взаєморозуміння між студентом і 

викладачем, розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння співставляти 

фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та 

рекомендації. 

Поточний контроль засвоєння знань студентами здійснюється на кожному 

семінарському занятті у формі усного опитування, тестування, заслуховування і 

обговорення реферативних повідомлень. 

Заключним етапом вивчення предмета "Інтелектуальна власність» є екзамен, 

мета якого полягає у перевірці знань та вмінь, набутих студентами. 
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Програма ухвалена на засіданні кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності ХНАМГ (протокол №1 від 29.09.2009 р.) та вченою 

радою факультету (протокол № 1 від 25.09.2010р.) 

- СРО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика рівня підготовки 

спеціаліст та магістр від 15.12.2005 р.; 

- СРО ХНАМГ Освітньо-професійна програма рівня підготовки спеціаліст 

та магістр від 15.12.2005 р.; 

- Навчальний план підготовки спеціаліст за напрямом 050702« 

Електромеханіка» спеціальностей:7.05070202 «Електричні системи і 

комплекси транспортних засобів» 7.05070203 «Електричний транспорт» 

7.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» - 2005 р., магістр 7.05070203 «Електричний транспорт» 

- 2005 р., 7.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних 

засобів7.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» - 18.12.2008 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальну дисципліну «Інтелектуальна власність» віднесено до групи 

нормативних дисциплін напряму підготовки спеціаліста спеціальності 7.050208 

- «Логістика» денної форми навчання. Програму навчальної дисципліни 

розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі 

освітньо-професійної програми підготовки бака лавра. Враховано рекомендації 

положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. 
 

1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
 

Мета вивчення: полягає у підготовці майбутніх фахівців для самостійного 

вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов'язаних 

з інтелектуальною власністю. 

Завдання вивчення: формування у студентів системи знань, а також 

отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та 

захисту своїх майнових та особистих немайнових прав, як в Україні, так і поза 

її межами. 

Предмет вивчення у дисципліні: сукупність правовідносин щодо 

регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих 

немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається 
на дану дисципліну 

правознавство навчально-дослідна робота студентів 

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ                                              (3/108) 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1. Поняття та система права інтелектуальної власності. Авторське 

право і суміжні права                                                                                      (1/36) 

1. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система 

суспільно-правових відносин. 
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2. Система інтелектуальної власності. Система законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. 

3. Поняття, основні задачі та функції, принципи та джерела авторського права. 

4. Об'єкти та суб'єкти авторського права. 

5. Виникнення та здійснення авторського права. Розпорядження авторськими 

правами, авторський договір. 

6. Правові основи захисту авторського права і суміжних прав. Міжнародна 

система охорони авторського права і суміжних прав. 
 

ЗМ 1.2. Право промислової власності. Оформлення прав інтелектуальної 

власності                                                                                                            (1/36) 

1. Поняття, основні задачі та функції, джерела права промислової 

власності. 

2. Охорона прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки. 

3. Охорона прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об'єкти 

промислової власності (наукові відкриття, комерційні таємниці, топографії 

інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції. 

4. Охорона прав інтелектуальної власності на комерційні позначення 

(торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування). 

5. Виникнення права інтелектуальної власності натвори науки, 

літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав. Оформлення прав 

інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності. 

6. Заявки та засоби індивідуальної учасників цивільного обороту, товарів 

і послуг. Видача охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності. 

ЗМ 1.3 Захист права інтелектуальної власності Розпорядження 

правами інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у інтелектуальної 

власності                                                                                                            (1/36) 

1. Поняття та система захисту прав у сфері інтелектуальної власності. 

2. Права власника охоронного документу в разі порушення його прав. Основні 

форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. 

3. Процедура захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародні угоди. 
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4. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності 

Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями. 

5. Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної 

власності. Ліцензійний договір. 

6. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності. Міжнародні 

конвенції про охорону авторського права і суміжних прав. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 

(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 

(виробнича, соціально-

виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 

виробничій сфері 

(проектувальна, організаційна, 

управлінська, виконавська, 

технічна, інші) 

Репродуктивний рівень: 

Застосовувати знання у сфері 

виробничої або соціальної 

діяльності 

Виробнича, Соціально-

виробнича 
Організаційна, управлінська 

Алгоритмічний рівень: 

Здійснювати законодавче 

забезпечення планування, 

проводити аналіз документів 

галузі і конкретного підприємства 

щодо їх відповідності 

положенням норм права. 

Виробнича, Соціально-

виробнича 
Організаційна, управлінська 

Евристичний рівень: 

Враховувати правові засади при 

здійсненні діяльності у сфері 

туризму, приймати оптимальні 

економіко-правові рішення. 

Виробнича, Соціально-

виробнича 
Організаційна, управлінська 

 



 9 

1.4 Рекомендована основна навчальна література 

1. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. 

Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д. Святоцького.-К.: Видавничий дім.-2006.- 622с. 

2.Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.-

К.: «Істина».-2007.-206 с. 

З.Ієвіня О.В.. Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 

інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення: Навч. посібник.-К.: КНТ, 

2007.-264с. 

4. Законодавство України про інтелектуальну власність: Збірник нормативно-

правових актів. - Харків.-2007.-248 с. 
 

1.5 Анотація програми навчальної дисципліни 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

Мета вивчення: формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для 

самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання 

правовідносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю 

Предмет дисципліни: сукупність правовідносин щодо регулювання прав 

інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових прав авторів, 

підстави їх виникнення та здійснення. 

Змістові модулі: поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про 

інтелектуальну власність. Об'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти 

права інтелектуальної власності. Авторське та суміжні права: поняття, зміст та 

особливості. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної 

власності. Захист права інтелектуальної власності. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Цель изучения: формирование у специалистов знаний и умений для 

самостоятельного разрешения профессиональных заданий в сфере 

регулирования правоотношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью. 
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Предмет дисциплин: правоотношения в сфере интеллектуальной 

собственности, имущественные и личные неимущественные права авторов, 

основания их возникновения и осуществления. 

Модули содержания: понятие права интеллектуальной собствености. 

Законодательство об интеллектуальной собственности. Объекты права 

интеллектуальной собственности. Субьекты права интеллектуальной 

собственности. Авторские и смежные права: понятие, содержание и 

особенности. Патентное право. Договора в сфере интеллектуальной 

собственности. Защита права интеллектуальной собственности. 

INTELLECTUAL PROPERTY 

The studying purpose: consists in preparation of the future experts for the 

independent permission of professional tasks in sphere of regulation of the legal 

relations connected with intellectual property. 

Subject of disciplines: set of legal relations connected regulation of intellectual 

property rights, the property and personal non- property rights of authors, the bases of 

their occurrence and realization. 

Maintenance modules: concept of intellectual property right. The legislation on 

intellectual property. Intellectual property legal objects. Subjects of law of 

intellectual property. The copyright. The adjacent rights. Protection and protection of 

the author's adjacent rights; the Patent right of Ukraine. Legal means of an 

individualization of participants of the civil circulation, the goods and services. 

Contracts in intellectual property sphere. Intellectual property right protection. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність» наведена в таблиці: 
 

Характеристика дисципліни: 
підготовка бакалаврів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, відповідних 
до ЕСТ8 -3 

у тому числі: модулів-1; 
змістових модулів -3; 

самостійна робота - 90 годин. 

напрям підготовки  050702 
«Електромеханіка» 
спеціальностей: 

7.05070202 «Електричні 
системи і комплекси 
транспортних засобів» 

7.05070203 «Електричний 
транспорт» 
7.05070204 

«Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод» 

Нормативна 
Рік підготовки:5. 

Семестр: 9. 

Кількість годин: 
усього -108 годин; 

за змістовими модулями: 
ЗМ 1.1.-36 годин; 
ЗМ 1.2.- 36 годин. 
ЗМ 1.3.- 36 годин. 

 

Лекції: 
кількість годин – 18. 
Практичні заняття: 
кількість годин – 18. 
Самостійна робота: 
кількість годин – 72. 

Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 18. 

Кількість годин на тиждень - 6 
 Вид контролю: екзамен. 

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення 

аудиторних (лекційних та практичних) занять. Особливе значення в процесі 

вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. Зазначені 

види занять розроблені у відповідності до положень Болонської декларації. 

2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів 

«Інтелектуальна власність» є нормативною навчальною дисципліною. 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: 

Вивченню дисципліни передують дисципліни «Правознавство». «Господарське 

право», «Транспортне право», «Трудове право» які сприяють формуванню 
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правової культури та вмінню користуватися нормативно-правовими актами. В 

результаті вивчення дисципліни студенту необхідно 

 -знати: 

- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності; 

- принципи та джерела авторського права; 

- процедуру патентування об'єктів промислової власності; 

- нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності; 

- поняття та види захисту і охорони об'єктів інтелектуальної власності. 

- вміти: 

- використовувати джерела права інтелектуальної власності; 

- захищати своє авторське право та суміжні права; 

- розраховувати економічну вартість об'єктів інтелектуальної власності; 

- патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки; 

- здійснювати захист своїх порушених прав. 

Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

Денна форм навчання 
 

Години 
У тому числі У тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/   
годин 

С
ем
ес
тр

(и
) 

А
уд
и
то
р
н
і 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

 р
об
от
а 

К
он
т.

 Р
об

. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за
м
ен

 
( с
ем
ес
тр

) 

За
л
ік
и

 
(с
ем
ес
тр

) 

7.05070202 
«Електричні системи 

і комплекси 
транспортних 

засобів» 

3/108 9 36 18 18 - 72 - - 10 9 - 

7.05070203 
«Електричний 
транспорт» 

3/108 9 36 18 18 - 72 - - 10 9 - 

7.05070204 
«Електромеханічн

і системи 
автоматизації та 
електропривод» 

3/108 9 36 18 18 - 72 - - 10 9 - 
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Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

Заочна форма навчання 
 

Години 
У тому числі У тому числі 

Спеціальність, 
Спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/   
годин 

С
ем
ес
тр

(и
) 

А
уд
и
то
р
н
і 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

   
 

се
м
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

 р
об
от
а 

К
он
т.

 Р
об

. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за
м
ен

 
( с
ем
ес
тр

) 

За
л
ік
и

 
(с
ем
ес
тр

) 

7.05070202 
«Електричні системи 

і комплекси 
транспортних 

засобів» 

3/108 11 - 10 10 - 78 10 - 11 11 - 

7.05070203 
«Електричний 
транспорт» 

3/108 11 - 10 10 - 78 10 - 11 11 - 

7.05070204 
«Електромеханічн

і системи 
автоматизації та 
електропривод» 

3/108 11 - 10 10 - 78 10 - 11 11 - 

 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

При вивченні дисципліни «Інтелектуальна власність» студент має 

ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом кожного 

змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами 

контролю знань, методикою їх оцінювання. 

Тематичний план навчальної дисципліни складається з одного модуля, який 

логічно пов'язує два змістових модуля, кожен з яких у свою чергу, об'єднує в 

собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов'язує 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 

заняття, індивідуальна науково-дослідна робота в формі виконання контрольної 

роботи, самостійна робота студентів, контрольні заходи. 
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2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Назва теми Перелік питань 

1 2 

Модуль 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (3/08) 

ЗМ. 1.1. Поняття та система права інтелектуальної власності. Авторське право і  
суміжні права (1/36) 

Тема 1 

Поняття та система права інтелектуальної 

власності 

1. Інтелектуальна власність як результат  

творчої діяльності і як система суспільно-

правових відносин. 

2. Система інтелектуальної власності. 

3. Система законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. 

4. Правова охорона об'єктів інтелектуальної 

власності. 

5. Поняття використання, управління, та 

комерціалізації інтелектуальної власності. 

Тема 2 

Авторське право і суміжні права 

1. Поняття, основні задачі та функції, 

принципи та джерела авторського права. 

2. Об'єкти та суб'єкти авторського права. 

3. Виникнення та здійснення авторського 

права. 

4. Розпорядження авторськими правами, 

авторський договір. 

5. Охорона суміжних прав виконавців, 

виробників фонограм і відеограм, організацій 

мовлення. 

6. Правові основи захисту авторського 

права і суміжних прав. 

7. Міжнародна система охорони 

авторського права і суміжних прав. 
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Продовження табл. 
1 2 

ЗМ 1.2. Право промислової власності.  

 Оформлення прав інтелектуальної власності (1/36) 

Тема З 

Право промислової власності 

1. Поняття, основні задачі та функції 

джерела права промислової власності. 

2. Охорона прав інтелектуальної власності 

на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки. 

3. Охорона прав інтелектуальної власності 

на нетрадиційні об'єкти промислової 

власності (наукові відкриття, комерційні 

таємниці, топографії інтегральних мікросхем, 

селекційні досягнення, раціоналізаторські 

пропозиції. 

4. Охорона прав інтелектуальної власності 

на комерційні позначення (торговельні 

марки, географічні зазначення, фірмові 

найменування). 

Тема 4 

Оформлення прав інтелектуальної 

власності 

1. Виникнення права інтелектуальної 

власності на твори науки, літератури і 

мистецтва та об'єкти суміжних прав. 

2. Оформлення прав інтелектуальної 

власності на об'єкти промислової власності. 

3. Заявки та засоби індивідуальної 

учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. 

4. Видача охоронного документа на об'єкт 

інтелектуальної власності. 

ЗМ 1.3 Захист права інтелектуальної власності. Розпорядження правам 

інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у інтелектуальної власності (1/36) 

Тема 5 

Захист права інтелектуальної власності 

1. Поняття та система захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності. 

2. Дії, що вважаються порушенням прав. 

3. Права власника охоронного документу 

в разі порушення його прав. 
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Продовження табл. 
1 2 
 4. Основні форми, засоби і способи 

захисту прав інтелектуальної власності. 

5. Процедура захисту прав інтелектуаль 

ної власності. 

6. Міжнародні угоди. 

Тема 6 

Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

1. Мета і основні способи 

комерціалізації прав інтелектуальної 

власності 

2. Виникнення, розвиток та значення 

торгівлі ліцензіями. 

3. Ліцензія як правова форма 

розпорядження правами інтелектуальної 

власності. 

4. Ліцензійний договір. 

5. Договір про передачу виключних 

майнових прав інтелектуальної власності 

Тема 7 

Міжнародні угоди у інтелектуальній 

власності 

1. Загальні міжнародні угоди з питань 

інтелектуальної власності. 

2. Міжнародні конвенції про охорону 

авторського права і суміжних прав. 

3. Міжнародна правова охорона 

промислової власності. 

4. Міжнародно-правова охорона засобів 

індивідуалізації часників цивільного 

обороту, товарів і послуг. 
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Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  

та форми навчальної роботи студента денної форми навчання 
 

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 

роботи студента заочної форми навчання 
 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекц. Сем., РГР СРС Кр. 

Модуль 1 3/108 10 10 11 67 10 
ЗМ 1.1. Поняття та система права 

інтелектуальної власності. Авторське 

право і суміжні права 
1/36 3 3 - 26 4 

ЗМ 1.2. Право промислової власності 

Оформлення прав інтелектуальної 

власності 
1/36 3 3 6 20 4 

ЗМ 1.3. Захист права інтелектуальної 

власності Розпорядження правами 

інтелектуальної власності. Міжнародні 

угоди у інтелектуальної власності 

1/36 4 4 5 21 2 

 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та змістові 
модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекц. Сем. РГР СРС 

Модуль 1 3/108 18 18 10 62 
ЗМ 1.1. Поняття та система 

права інтелектуальної 

власності. Авторське право і 

суміжні права 

1/36 6 6 - 24 

ЗМ 1.2. Право промислової 

власності Оформлення прав 

інтелектуальної власності 

1/36 6 6 5 19 

ЗМ 1.3. Захист права 

інтелектуальної власності 

Розпорядження правами 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні угоди у 

інтелектуальної власності 

1/36 6 6 5 19 
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2.4. План лекційного курсу для денної форми навчання 

Кількість годин за 
спеціальностями,спеціалізація 

ми (шифр, абревіатура) Зміст 

050702 «Електромеханіка 
1 2 3 
 денна заочна 

ЗМ 1.1. Поняття та система права інтелектуальної 

власності. Авторське право і суміжні права 
6 3 

1. Інтелектуальна власність як результат творчої 

діяльності і як система суспільно-правових 

відносин. 

1 1 

2. Система інтелектуальної власності, система 

законодавства в сфері інтелектуальної власності 
1 1 

3. Поняття, основні задачі та функції, принципи та 

джерела авторського права. 
1  

4. Об'єкти та суб'єкти авторського права. 1  

5. Виникнення та здійснення авторського права та 

суміжних прав. Розпорядження авторськими 

правами, авторський договір. 

1 1 

6. Правові основи захисту авторського права і 

суміжних прав. Міжнародна система охорони 

авторського права і суміжних прав. 

1  

ЗМ 1.2. Право промислової власності. Оформлення 

прав 

 інтелектуальної власності 

6 3 

1. Поняття, основні задачі та функції, джерела 

права промислової власності. 
1 1 

2. Охорона прав інтелектуальної власності на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 
1 1 

3. Охорона прав інтелектуальної власності на 

нетрадиційні об'єкти промислової власності 

(наукові відкриття, комерційні таємниці, 

топографії інтегральних мікросхем, селекційні 

досягнення, раціоналізаторські пропозиції. 

1  
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Продовження табл. 
1 2 3 

4. Охорона прав інтелектуальної власності на 

комерційні позначення (торговельні марки, 

географічні зазначення, фірмові найменування). 

1  

5. Виникнення права інтелектуальної власності на 

твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти 

суміжних прав. Оформлення прав інтелектуальної 

власності на об'єкти промислової власності. 

1  

6. Заявки та засоби індивідуальних учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. Видача 

охоронного документа на об'єкт  

інтелектуальної власності. 

1 1 

ЗМ 1.3. Захист права інтелектуальної власності. 

Розпорядження правами інтелектуальної власності. 

Міжнародні угоди у інтелектуальної власності 

6 4 

1. Поняття та система захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності. 
1 1 

2. Права власника охоронного документу в разі 

порушення його прав. Основні форми, засоби і способи 

захисту прав інтелектуальної власноті. 

1 1 

3. Процедура захисту прав інтелектуальної 

власності. Міжнародні угоди 
1  

4. Мета і основні способи комерціалізації прав 

інтелектуальної власності. 

Виникнення, розвиток та значення торгівлі 

ліцензіями. 

1  

5. Ліцензія як правова форма розпорядження 

правами інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір. 

1 1 

6. Договір про передачу виключних майнових 

прав інтелектуальної власності. Загальні 

міжнародні угоди з питань інтелектуальної 

власності. 

Міжнародні конвенції про охорону авторського 

права і суміжних прав. 

1 1 

РАЗОМ 18 10 
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2.5. Плани практичних (семінарських) занять 
 

Кількість годин за 
спеціальностями,спеціалізація 

ми (шифр, абревіатура) Зміст 

050702 «Електромеханіка 
1 2 3 
 денна заочна 

ЗМ 1.1. Поняття та система права інтелектуальної 

власності. Авторське право і суміжні права 
6 3 

1. Інтелектуальна власність як результат творчої 

діяльності і як система суспільно-правових 

відносин. 

1 1 

2. Система інтелектуальної власності, система 

законодавства в сфері інтелектуальної 

власності. 

1 1 

3. Поняття, основні задачі та функції, принципи 

та джерела авторського права. 
1  

4. Об'єкти та суб'єкти авторського права. 1  

5. Виникнення та здійснення авторського права 

та суміжних прав. Розпорядження 

авторськими правами, авторський договір. 

1 1 

6. Правові основи захисту авторського права і 

суміжних прав. Міжнародна система охорони 

авторського права і суміжних прав. 

1  

ЗМ 1.2. Право промислової власності. Оформлення прав 

             інтелектуальної власності. 
6 3 

1. Поняття, основні задачі та функції, джерела 

права промислової власнті. 
1 1 

2. Охорона прав інтелектуальної власності на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 
1 1 

3. Охорона прав інтелектуальної власності на 

нетрадиційні об'єкти промислової власності 

(наукові відкриття, комерційні таємниці, 

топографії інтегральних мікросхем, 

селекційні досягнення, раціоналізаторські 

пропозиції. 

1  
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Продовження табл. 
1 2 3 

4. Охорона прав інтелектуальної власності на 

комерційні позначення (торговельні марки, 

географічні зазначення, фірмові найменування). 

1  

5. Виникнення права інтелектуальної власності на 

твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти 

суміжних прав. Оформлення прав 

інтелектуальної власності на об'єкти 

промислової власності. 

1  

6. Заявки та засоби індивідуальних учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. Видача 

охоронного документа на об'єкт інтелектуальної 

власності. 

1 1 

ЗМ 1.3. Захист права інтелектуальної власності. 

Розпорядження правами інтелектуальної власності. 

Міжнародні угоди у інтелектуальної власності 

6 4 

1. Поняття та система захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності. 
1 1 

2. Права власника охоронного документу в разі 

порушення його прав. Основні форми, засоби і 

способи захисту прав інтелектуальної власноті. 

1 1 

3. Процедура захисту прав інтелектуальної 

власності. Міжнародні угоди 
1  

4. Мета і основні способи комерціалізації прав 

інтелектуальної власності.Виникнення, розвиток 

та значення торгівлі ліцензіями. 

1  

5. Ліцензія як правова форма розпорядження правами 

інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. 
1 1 

6. Договір про передачу виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. Загальні міжнародні 

угоди з питань інтелектуальної власності. 

Міжнародні конвенції про охорону авторського 

права і суміжних прав. 

1 1 

РАЗОМ 18 10 
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2.6. Самостійна навчальна робота студентів 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 

 

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Години Форма звіту 

1 2 3 4 
 денна заочна  
ЗМ 1.1. Поняття та система права 

інтелектуальної власності. Авторське право і 

суміжні права 

24 26 

 

1. Огляд основної та додаткової літератури 4 5 Конспект 

2. Розгляд контрольних запитань і приклади 

тестових завдань 

4 5 

Відповіді у зошиті для 

практичних занять – 

денна (для 

контрольних робіт - 

заочна) 

3. Написання та презентація реферату 
4  

Реферат для денної 

форми  

4. Самостійний розгляд питань теми: 

«Суб’єкти та об’єкти авторського права» 

4 5 

Відповіді у зошиті для 

практичних занять – 

денна (для 

контрольних робіт - 

заочна) 

5. Розгляд контрольних запитань і прикладів 

тестових завдань. 
4 5 

Конспект 

6. Підготовка до поточного тестування. 4 6 Конспект 

ЗМ 1.2. Право промислової власності. 

Оформлення прав інтелектуальної власності 
19  20  

 

1.Огляд основної та додаткової літератури  4 4 Конспект 

2. Розгляд контрольних запитань і 
приклади тестових завдань 

4 4 

Відповіді у зошиті для 

практичних занять – 

денна (для 

контрольних робіт - 

заочна) 

3. Написання та презентація реферату 
4  

Реферат для денної 

форми 



 23 

Продовження табл. 
1 2 3 4 

4. Самостійний розгляд питань теми: 
«Суб’єкти промислової власності» 

2 4 

Відповіді у зошиті для 

практичних занять – 

денна (для 

контрольних робіт - 

заочна) 

5. Розгляд контрольних запитань і 
прикладів тестових завдань. 2 2 

Конспект 

6. Підготовка до поточного тестування. 3  2  Конспект 

ЗМ 1.3. Захист права інтелектуальної власності  
Розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Міжнародні угоди у інтелектуальної 
власності 

19 21  

1.Огляд основної та додаткової літератури  4 4 Конспект 

2. Розгляд контрольних запитань і 
приклади тестових завдань  

4 4 

Відповіді у зошиті для 
практичних занять – 

денна (для 
контрольних робіт - 

заочна) 
3. Написання та презентація реферату  

4  
Реферат для денної 

форми 

4. Самостійний розгляд питань теми: 
«Ліцензійний договір» 

2 4 

Відповіді у зошиті для 

практичних занять – 

денна (для 

контрольних робіт - 

заочна) 

5. Розгляд контрольних запитань і 
прикладів тестових завдань. 2 3 

Конспект 

6. Підготовка до поточного тестування.  3  2  Конспект 

РАЗОМ 72 67  
 

2.7. Індивідуальні завдання  

Розрахунково-графічні завдання  

Тематика: Складання і подання заявки на об’єкти промислової власності – 10 

годин 
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2.8. Варіанти контрольних робіт  

 з дисципліни «Інтелектуальна власність» 

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у 

вивченні курсу «Інтелектуальна власність», а також в перевірці засвоєння ними 

певного матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і 

правильно застосовувати діюче законодавство. 

Контрольна робота повинна бути виконана за одною із тем. 

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру теми, тобто: 

1 - перша тема; 2 - друга тема;..……..0 - десята тема. 

Заміна варіантів не допускається. 
 

Варіант 1 

1. Поняття власності. Сутність права інтелектуальної власності 

2. Право і ; інтелектуальної власності на географічне зазначення походження 

товару 

3. Ліцензія на використання об'єктів права інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір. 
 

Варіант 2 

1. Співвідношення прав інтелектуальної власності та право власності 

2. Об'єкти, суб'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності 

3. право інтелектуальної власності на комерційне найменування 
 

Варіант З 

1. Зміст права інтелектуальної власності 

2. права інтелектуальної власності на наукове відкриття 

3. Договір про створення за замовлення і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності 
 

Варіант 4 

1. Здійснення права інтелектуальної власності. Порушення права 

інтелектуальної власності. 
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2. права інтелектуальної власності на торговельну марку 

3. Договір комерційної концесії 
 

Варіант 5 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 

3. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Варіант 6 

1. Встановлення і розвиток законодавства України в сфері інтелектуальної 

власності. 

2. права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 

3. Дії що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності. 
 

Варіант 7 

1. Система законодавства України з інтелектуальної власності. 

2. Поняття права промислової власності. Винахід, корисна модель, 

промисловий зв'язок 

3. Юрисдикційна та не юрисдикційна форми захисту права інтелектуальної 

власності. 
 

Варіант 8 

1. Система законодавства України з інтелектуальної власності. 

2. Поняття права промислової власності. Винахід, корисна модель, 

промисловий зв'язок 

3. Юрисдикційна та не юрисдикційна форми захисту права інтелектуальної 

власності. 
 

Варіант 9 

1. Сутність суміжних прав 

2. Право власності на винахід, корисну модель, промисловий зв'язок. 

Подання заявки 
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3. Цивільно-правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий 

захист прав інтелектуальної власності. 
 

Варіант 10 

1. Засоби охорони та способи захисту авторських та суміжних прав  

2. Становлення системи правової охорони інтелектуальної власності.  

3. Державна систему правової охорони інтелектуальної власності Право 

інтелектуальної власності на селекційні досягнення 

2.9 Засоби контролю та структура екзаменаційного кредиту денної форми 

навчання. 

Види та засоби контролю  
(тестування,контрольні роботи,індивідуальні 

завдання) 
Розподіл балів,% 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  

ЗМ 1.1. Тестування 20 

Індивідуальні завдання  

ЗМ 1.2. Тестування 20 

Індивідуальні завдання  

ЗМ 1.3. Тестування 20 

Індивідуальні завдання  

Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1  

Підсумковий екзамен 40 

Усього за модулем 1 100 

 
Засоби контролю (заочна форма) 

 

Форми поточного контролю знань 
 

 Обов’язковим елементом самостійної роботи +студента є виконання і 
захист контрольної роботи .Контроль за виконанням контрольної роботи  
виконується відповідно до графіку консультацій. захист контрольної роботи 
відбувається у поз аудиторний час. Оцінюються знання студентом основних 
визначень, а також вмінь їх застосовувати. Контрольна робота має бути 
виконана у повному обсязі , акуратно оформлена та містити аналіз. 
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Підсумковий контроль знань. 
 

 Здійснюється в екзаменаційну сесію у формі іспиту, до якого 
допускаються студенти, що виконали і захистили контрольну роботу. Кожний 
студент отримує екзаменаційний білет, у який входить три теоретичних 
питання. Елементи білету охоплюють усі розділи дисципліни. Викладач оцінює 
по 4-бальній шкалі відповідь по кожному елементу білету. Загальна оцінка 
формується по усім елементам білету з округленням до цілого числа. 

Чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ЕСТЄ 
згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів обидві 
оцінки можуть бути переведено у відповідну систему за шкалою (табл.1). 

 

2.10. Питання для самоперевірки 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. 

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, 

промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, 

деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Сутність права інтелектуальної власності. 

5. Зміст права інтелектуальної власності. 

6. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності, їх 

види. 

7. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система й 

спрямованість. 

8. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної 

власності,  його сутність. 

9. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. 

10. Конституція України як основне джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. 

11. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. Проблеми удосконаленні механізму. 

12. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. 
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13. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності. 

14. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної 

власності. 

15. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності, їх ознаки. 

16. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації 

відкриттів. 

17. Винаходи й корисні моделі як об'єкти промислової власності: поняття, 

об'єкти, види. 

18.Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти. 

19. Знаки для товарів і послуг як об'єкти промислової власності. 

20. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство 

інтелектуальних прав. 

21. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави 

набуття державою прав інтелектуальної власності. 

22. Правове положення Державного агентства з авторських і суміжних 

прав, Комітету із захисту прав інтелектуальної власності (Патентного 

відомства). 

23. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних 

повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах 

інтелектуальної власності. 

24. Асоціації патентних повірених. Підстави і порядок втрати атестації 

патентного повіреного. 

25. Агенти з товарних знаків, їх правове положення. 

26. Права власників і уповноважених ним органів щодо результатів, 

створених за службовим завданням. 

27. Поняття авторського права, сфера його дії. 

28. Об'єкти, що охороняються авторським правом. 

29. Виникнення і здійснення авторського права. 
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30. Похідний твір, його правове значення. 

31. Авторське право й право власності на носія авторських прав. 

32. Особисті немайнові права автора. 

33. Майнові права автора. Майнові права володільця. 

34. Вільне використання твору. 

35. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

36. Строки охорони авторських прав. 

37. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

38. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. 

Сторони ліцензійного договору та, правове положення. 

39. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів. 

40. Поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 

41. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права 

інтелектуальної власності. 

42. Права виконавців, їх зміст. 

43. Права виробників фонограм, їх зміст. 

44. Права організацій мовлення. 

45. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів. 

46. Поняття охорони і захисту прав, їх співвідношення. 

47. 3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту 

авторських і суміжних прав. 

48. Колективне управління авторськими й суміжними правами. 

49. Поняття і визначення контрафактних порушень авторських та 

суміжних прав. 

50. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від 

патентного права. 

51. Охоронні документи в патентному праві. 

52. Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. 
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Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. 

53. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на 

раціоналізаторську пропозицію. 

54. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані. 

55. Заявка на видачу охоронного документа, вимоги щодо неї. 

56. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Колізії 

заявок і порядок розгляду спорів. 

57. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків 

заявок. 

58. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи за 

суттю. Права заявника при проведенні експертиз. 

59. Поняття, ознаки й об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове 

значення. 

60. Права й обов'язки винахідників службових винаходів. 

61. Об'єкти, що визнаються винаходами. 

62. Поняття і ознаки корисної моделі. 

63. Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель. 

64. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки. 

65. Формула винаходу, її правове значення. 

66. Тимчасова правова охорона, її значення і зміст. 

67. Право першокористувача, його зміст. 

68. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. 

69. Права, що виникають з патенту. 

70. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове 

відчуження патентних прав. 
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