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1. Структура навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 
 Кількість кредитів/год. 5/150 5/150 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 48 12 

• лекційні заняття, год. 32 6 

• семінарські заняття, год. -  

• практичні заняття, год. 16 6 

• лабораторні заняття, год. -  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 102 138 

• контрольні роботи, к-сть/год. - - 

• розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год. - - 

• індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год. - - 

• підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год. 102 138 

Залік     

Частка аудиторного навчального часу здобувача освіти у відсотковому 
вимірі: 

денної форми навчання – 32% 

заочної форми навчання – 8% 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни:  

полягає у підготовці майбутніх фахівців для самостійного вирішення завдань 
із організації захисту прав інтелектуальної власності підприємства та 

прийняття відповідних рішень щодо управління нематеріальними активами 

відповідно до критеріїв економічної безпеки. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої 
програми є формування у майбутніх спеціалістів системи теоретичних знань 
і практичних навичок із організації захисту прав інтелектуальної власності 
підприємства, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній 
діяльності з метою прийняття відповідних рішень та досягнення 
комерційного або іншого виду ефекту. 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів 
освіти компетентностей: 
Інтегральна компетентність (ІК):  

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 
навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 
невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності: 
ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
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експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності:  
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів. 

СК 02 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 
визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 
плани. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. 
СК 07 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість. 
СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 
СК 13 Здатність аналізувати і розв’язувати завдання щодо регулювання міжнародних 

економічних відносин. 
 

2.3. Результати навчання відповідно до освітньої програми та 
методи їх оцінювання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 
бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: 

 

Результат навчання Методи навчання і викладання 

Методи 
оцінювання рівня 

досягнення 
результатів 
навчання 

ПРН 01 Критично осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний науковий, 
методичний і аналітичний 
інструментарій для 
управління в 
непередбачуваних умовах. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати методи їх 
вирішення. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 04 Обґрунтовувати та 
управляти проектами, 
генерувати підприємницькі 
ідеї. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 06 Мати навички прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення реалізації 
управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, 
враховуючи вимоги 
чинного законодавства, 
етичні міркування та 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 
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Результат навчання Методи навчання і викладання 

Методи 
оцінювання рівня 

досягнення 
результатів 
навчання 

соціальну відповідальність. 
ПРН 09 Вміти спілкуватись в 

професійних і наукових 
колах державною та 
іноземною мовами. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 11 Забезпечувати особистий 
професійний розвиток та 
планування власного часу. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 13 Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення організації 
(підрозділу). 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 

проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 14 Вміти забезпечувати 
ефективну розробку та 
управління інноваційними 
та інвестиційними 
проектами. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 15 Здатність застосовувати 
принципи, підходи та 
методи управління 
формуванням та 
використанням потенціалу 
підприємства. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

ПРН 16 Здатність забезпечувати 
діяльність у міжнародному 
правовому полі. 

Лекції, практичні заняття – 

інформаційно-рецептивний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, метод 
проблемного викладу, самостійна 
робота – репродуктивний метод, 
дослідницький метод 

Поточний контроль 
–виконання та 
захист практичних 
робіт, усне та 
фронтальне 
опитування 

 

 

2.4. Міждисциплінарні зв’язки  
Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Основи економічної 

теорії», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Системи 
технологій», що необхідні для опанування компетентностями.  
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Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної 
дисципліни, будуть використовуватись при опануванні: «Управління 
проектами», «Управління якістю», «Фінансовий менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент», а також при проходженні виробничої практики. 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Україна вступила на шлях розвитку ринкової економіки, яка 
передбачає достатньо високий рівень розвитку освіти, науки і культури – 

розвитку мистецтва і виробництва, виробничої інфраструктури і матеріально- 

технічного забезпечення побуту. Саме ці фактори зумовлюють і визначають 
рівень цивілізації суспільства. В свою чергу вони ж є результатами творчої 
діяльності людини.  

Сучасні моделі економічного зростання держав мають ґрунтуватися на 
постійному прискоренні науково-технічного прогресу, тому що всі можливі 
разові заходи можуть призвести лише до тимчасового прискорення 
економічного зростання, а потім його темп знову буде обмежений темпом 
зростання робочої сили та вже наявними й використовуваними науково-

технічними досягненнями. Саме з цієї причини практично усі країни світу, 
прагнучи до стабільного і стійкого економічного зростання, що забезпечує, у 
результаті, поліпшення добробуту населення, проголосили третє тисячоліття 
ерою інтелектуальної власності.  

Інтелектуальна власність - це результати досягнень людини в галузі 
духовної та науково-технічної творчості. Науково-технічні досягнення, їх 
надійна правова охорона й використання дозволять забезпечити стабільний 
економічний розвиток на основі постійного вдосконалення технологічних 
процесів, що характеризують сучасне виробництво, яке забезпечує випуск 
продукції, конкурентоздатної як на внутрішньому, так і на світовому ринках.  

Місце країни у глобальній економіці залежить від ефективної 
інституційної системи охорони інтелектуальної власності, в якій економічні, 
правові та організаційні механізми перебувають у тісній взаємодії, 
забезпечуючи інноваційний розвиток. Глобалізація економічних, політичних 
і науково-технічних відносин і перспективи інтеграції України до системи 
міжнародного науково-технологічного співробітництва актуалізують 
проблему становлення національної системи охорони інтелектуальної 
власності та підвищення в такий спосіб конкурентоспроможності країни.  

Проблема охорони інтелектуальної власності постала нині у світовому 
вимірі в контексті співвідношення інтересів країн центру (тобто економічно 
розвинених) та периферії, дисбалансу інтересів власників прав 
інтелектуальної власності та суспільних інтересів. Інтелектуальну власність 
неможливо розглядати виключно як економічну або юридичну категорію. 
Для формування ефективної системи охорони інтелектуальної власності в 
умовах глобалізації необхідно з'ясувати економічні показники впливу такої 
охорони та з урахуванням економічного підходу розробити методи правового 
регулювання відносин інтелектуальної власності.  
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У світовій науці все більше поширення набуває економіко-правовий 
підхід до дослідження відносин інтелектуальної власності. До формування 
системи охорони інтелектуальної власності долучаються фахівці з різних 
сфер: технічних, гуманітарних, соціальних та політичних наук, мистецтва, 
менеджменту тощо. Завданням економічної науки у сфері інтелектуальної 
власності є, передусім, пошук відповіді на питання, як стимулювати 
інноваційну діяльність та розповсюдження знань і технологій у світі, тобто 
як досягти балансу між інтересами власників об'єктів інтелектуальної 
власності та суспільними інтересами, забезпечити рівномірний розподіл 
доходів від інтелектуальної власності між учасниками глобальних процесів. 
 

 

4. Опис навчальної дисципліни 

4.1. Лекційні заняття 

№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основи правової охорони об’єктів інтелектуальної власності 
 

Тема 1. Інтелектуальна власність та її роль у розвитку 
суспільства 

План 

1. Поняття і структура інтелектуальної власності.  
2. Об’єкти промислової власності.  
3. Об’єкти авторського права та суміжних прав.  
4. Місце і роль інтелектуальної власності в розвитку держави.  
5. Основні тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в 
Україні. 
Література: [5, 6, 8, 10, 12, 18; 21]. 

4 0,5 

2 

Тема 2. Інституціональне забезпечення охорони 
інтелектуальної власності в Україні 
План 

1. Нормативно-правове забезпечення інтелектуальної власності в 
Україні. 
2. Установи, що регулюють діяльність у сфері охорони і захисту 
інтелектуальної власності. 
3. Міжнародні угоди у сфері охорони інтелектуальної власності 
Література: [1-4; 6; 12-14]. 

4 0,5 

3 

Тема 3. Правова охорона об’єктів промислової власності   
План 

1. Суть охорони прав на винахід, корисну модель і промисловий 
зразок.  
2. Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка.  
3. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки.  
4. Обсяг правової охорони об’єктів промислової власності.  
5. Формула винаходу, її структура, правила складання.  
6. Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на 
винахід.  

4 0,5 
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№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

7. Функції національної патентної системи.  
Література: [5, 7, 9, 11, 12, 15; 18; 21- 25]. 

4 

Тема 4. Правова охорона об’єктів авторського права та 
суміжних прав   
План 

1. Види результатів творчої діяльності, що охороняються 
авторським правом.  
2. Особливості правової охорони об’єктів авторського права і 
суміжних прав.  
3. Ознаки об’єкта авторського права.  
4. Поняття суміжних прав.  
5. Захист об’єктів авторського права та суміжних прав. 
Література: [4; 5; 18; 21; 25]. 

4 0,5 

5 

Тема 5. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції 
План 

1. Поняття раціоналізаторської пропозиції та її відмінність від 
інших об’єктів інтелектуальної власності.  
2. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.  
3. Управління раціоналізаторством на підприємстві.  
4. Порядок складання, подачі і розгляду заяви на 
раціоналізаторську пропозицію.  
Література: [5, 6, 7; 8; 10, 12, 18]. 

4 1 

6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 
 

Тема 6. Порушення прав інтелектуальної власності 
План 

1. Сутність і види порушень прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.  
2. Випадки використання об’єктів промислової власності, що не 
визнаються порушенням патентних прав.  
3. Порушення авторського права і (або) суміжних прав.  
4. Контроль за переміщенням через митний кордон України 
товарів, що містять об'єкти прав інтелектуальної власності.  
5. Порядок проведення розслідувань з приводу порушення прав 
інтелектуальної власності.  
6. Відповідальність за порушення або невизнання права 
інтелектуальної власності: цивільно-правова, кримінально-правова.  
7. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення 
прав інтелектуальної власності. 
Література: [6, 8, 9, 10;11; 18; 20; 21]. 

4 0,5 

7 

Тема 7. Правові основи захисту інтелектуальної власності в 
Україні 
План 

1. Порядок застосування законодавства про охорону прав 
інтелектуальної власності згідно Цивільного кодексу України та 
Господарського кодексу України.  
2. Розв’язання суперечок щодо порушення прав інтелектуальної 
власності в порядку цивільного судочинства.  

2 1 
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№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

3. Способи захисту прав і законних інтересів авторів та 
патентовласників.  
4. Класифікація суперечок щодо прав інтелектуальної власності.  
5. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку.  
Література: [1-4; 9; 10; 17; 20; 25]. 

8 

Тема 8. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності 
План 

1. Економічна суть передачі прав на об’єкти промислової 
власності.  
2. Основні поняття про ліцензування і класифікація ліцензійних 
договорів.  
3. Оформлення ліцензійного договору.  
4. Оцінка предмету ліцензії.  
5. Франчайзинг як спосіб реалізації прав інтелектуальної 
власності.  
Література: [10;11; 18; 20; 21]. 

4 0,5 

9 

Тема 9. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
власності 
План 

1. Методи визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.  
2. Оцінка вартості прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок.  
3. Методика визначення вартості комп’ютерних програм.  
4. Оцінка вартості авторських прав.  
5. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування. 
Література: [5, 6, 7, 9, 11; 16; 19; 21]. 

2 1 

 ВСЬОГО  32 6 

 

4.2. Практичні (семінарські, лабораторні ) заняття 

№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН  ЗФН 

 
Змістовий модуль 1. Основи правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності   

1 

Інтелектуальна власність та її роль у розвитку суспільства 

Питання для обговорення 
1. Поняття і структура інтелектуальної власності.  
2. Об’єкти промислової власності. 
3. Об’єкти авторського права та суміжних прав.  
4. Місце і роль інтелектуальної власності в розвитку держави.  
5. Розвиток і зміна базових технологічних укладів як результат 
науково-технічного прогресу.  
6. Основні тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в 
Україні. 

2 0,5 

2 

Інституціональне забезпечення охорони інтелектуальної 
власності в Україні 

Питання для обговорення 
1. Інституціональне забезпечення системи інтелектуальної 

1 1 
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№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН  ЗФН 

власності в Україні. 
 1.1. Вітчизняні нормативно-правові акти. 
 1.2. Міжнародні угоди.  
2. Функції і завдання установ, що регулюють діяльність у сфері 
охорони і захисту інтелектуальної власності в Україні. 

3 

Правова охорона об’єктів промислової власності 
Питання для обговорення 

1. Форми правової охорони об’єктів промислової власності. 
2. Обсяг правової охорони об’єктів промислової власності. 
 2.1. Умови патентоспроможності. 
 2.2. Формула винаходу. 
 2.3. Порядок видачі охоронного документу. 
3. Умови реєстрації знаку для товарів і послуг. 
4. Особливості реєстрації права на використання кваліфікованого 
зазначення походження товару. 
5. Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на 
винахід. 
6. Функції національної патентної системи. 

1 0,5 

4 

Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 

Питання для обговорення 
1. Види результатів творчої діяльності, що охороняються 
авторським правом. 
2. Особливості правової охорони об’єктів авторського права і 
суміжних прав. 
3. Ознаки об’єкта авторського права. 
4. Випадки вільного використання творів без згоди автора. 
5. Поняття суміжних прав. 
6. Порядок оформлення прав на об’єкти авторського права і 
суміжних прав. 

2 1 

5 

Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції 
Питання для обговорення 

1. Поняття раціоналізаторської пропозиції. 
2.  Правова охорона раціоналізаторських пропозицій. Державне 
регулювання раціоналізаторської діяльності в Україні.  
3. Управління раціоналізаторством на підприємстві.  
4. Порядок складання, подачі і розгляду заяви на 
раціоналізаторську пропозицію.  
5. Пропозиції, що не визнаються раціоналізаторськими.  

2 0,5 

 
Змістовий модуль 2. Захист прав на об’єкти інтелектуальної 

власності   

6 

Порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності 
Питання для обговорення 

1. Сутність і види порушень прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 
 1.1. Порушення прав на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок. 
 1.2. Випадки використання об’єктів промислової власності, що 
не визнаються порушенням патентних прав. 
 1.3. Порушення прав на знак для товарів і послуг. 

2 1 
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№ 

з\п 
Назви тем 

Кількість 
годин 

ДФН  ЗФН 

 1.4. Порушення прав на зазначення походження товарів. 
 1.5. Порушення авторського права і (або) суміжних прав. 
2. Порядок проведення розслідувань з приводу порушення прав 
інтелектуальної власності. 
3. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 
 3.1. Адміністративна відповідальність за порушення прав. 
3.2. Кримінальна відповідальність за порушення прав. 

7 

Правові основи захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні 

Питання для обговорення 
1. Порядок застосування законодавства про охорону прав 
інтелектуальної власності в Україні.  
2. Розв’язання суперечок щодо порушення прав інтелектуальної 
власності в порядку цивільного судочинства.  
3. Способи захисту прав і законних інтересів авторів та 
патентовласників. 
4.  Особливості захисту прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки.  
5. Захист прав на торговельні марки. Захист прав на зазначення 
походження товарів.  
6. Захист авторського права і суміжних прав.  
7. Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності про 
судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. 

2 0,5 

8 

Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності 
Питання для обговорення 

1. Економічна суть передачі прав на об’єкти промислової 
власності.  
2. Ліцензійні договори та їх класифікація. 
3. Субліцензія.  
4. Структура і порядок оформлення ліцензійного договору.  
5. Оцінка предмету ліцензії.  
6. Види ліцензійних платежів.  
7. Франчайзинг як спосіб реалізації прав інтелектуальної 
власності. 

2 0,5 

9 

Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 
Питання для обговорення 

1. Методи визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.  
2. Оцінка вартості прав на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок.  
3. Методика визначення вартості комп’ютерних програм.  
4. Оцінка вартості авторських прав.  
5. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування.  

2 0,5 

 Разом  16 6 
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4.3. Самостійна робота 

№ 
теми 

Тема 
самостійної 

роботи 

Зміст роботи 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

1 Індивідуальне 
завдання №1 

Технологічні 
уклади та 
наукомісткість 
економіки 
України 

1. Згрупувати галузі промисловості (згідно КВЕД) за 
технологічними укладами, використовуючи підхід до 
класифікації С.Глазьєва, Л.Федулової чи ін. вчених. 
2. Використовуючи дані Статистичних щорічників 
України дослідити структуру реалізованої продукції 
промисловості у 2012-2013 рр. за технологічними 
укладами. Зробити висновок, про те, яка частка 
належить наукомістким і високотехнологічними 
галузям промисловості. 
3. Дослідити винахідницьку, науково-технічну 
активність галузей промисловості в розрізі 
технологічних укладів, користуючись статистичними 
даними про науково-технічну та інноваційну 
діяльність промислових підприємств у 2012-2013 рр. 
Зробити висновок про те, галузі яких технологічних 
укладів є найбільш активними у проведенні науково-

технічних робіт, створенні об’єктів інтелектуальної 
власності та отриманні охоронних документів 
(патентів на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки). 
4. Порівняти результати досліджень, отримані в пп. 
2-3, зробити відповідні висновки. 

14 19 

2 Індивідуальне 
завдання №2. 
Дослідження 
умов участі 
країни в 
міжнародних 
угодах щодо 
охорони 
інтелектуальної 
власності 
 

1. Ознайомитися з текстом міжнародної угоди 
(Паризька конвенція про охорону промислової 
власності, Договір про патентну кооперацію, 
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 
– на вибір).  
2. Реферативно подати основний зміст і 
охарактеризувати базові положення обраного 
документу. Дослідити права і зобов’язання країн-

учасниць угоди.  
3. Виявити, як впливає на розвиток національної 
патентної системи приєднання України до 
міжнародної угоди.  

15 20 

3 Вивчення 
світового досвіду 
охорони прав на 
об’єкти 
інтелектуальної 
власності 

1. Охорона і захист прав інтелектуальної власності у 
європейських країнах. 
Напрями адаптації європейського досвіду щодо 
охорони і захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні. 

15 19 

4 Особливості 
охорони 
авторського і 
суміжних прав 

1. Майнові права виробників фонограм і виробників 
відеограм.  
2. Майнові права організацій мовлення.  
3. Діяльність організацій колективного управління 

14 20 

5 Індивідуальне 
завдання №3.  
Вивчення 
практики 

1. Знайти у засобах масової інформації три 
повідомлення про розв’язання спорів з приводу 
порушення прав інтелектуальної власності 
вітчизняних або закордонних фірм. 

14 20 
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№ 
теми 

Тема 
самостійної 

роботи 

Зміст роботи 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

врегулювання 
суперечок щодо 
порушення прав 
інтелектуальної 
власності 

2. Проаналізувати вибрані ситуації з точки зору 
застосування правових норм, наслідків для 
порушника прав. 

6 Захист прав на 
об’єкти 
інтелектуальної 
власності в 
Україні 

1. Адміністративна та кримінальна відповідальність 
за порушення прав інтелектуальної власності в 
Україні у поточному році (Звіт Державного 
департаменту інтелектуальної власності про судовий 
захист прав інтелектуальної власності в Україні). 
2. Контроль за переміщенням через митний кордон 
України товарів, що містять об'єкти прав 
інтелектуальної власності. 
 

15 20 

7 Індивідуальне 
завдання №4.  
Комерціалізація 
об’єктів 
інтелектуальної 
власності 

Обґрунтування схеми участі суб’єкта 
господарювання в процесах обміну об’єктами 
інтелектуальної власності 
1. Для підприємства (бази практики) обґрунтувати 
доцільність укладання ліцензійної угоди; визначити, 
якою стороною ліцензійної угоди виступатиме Ваше 
підприємство (ліцензіаром чи ліцензіатом). Залежно 
від об’єкту та виду ліцензійної угоди, розробити 
схему комерціалізації об’єкта промислової власності 
із зазначенням взаємовідносин всіх суб’єктів цього 
процесу. 
2. Визначити нормативно-правову базу участі 
підприємства в процесах комерціалізації технології. 
Проаналізувати особливості застосування Законів 
України для регулювання підприємницької 
діяльності, пов’язаної з передачею права на 
використання об’єктів промислової власності. 
3. Розробити заходи із забезпечення економічної 
безпеки підприємства в процесі реалізації ліцензійної 
угоди. 

15 20 

 Разом  102 138 

 

 

5. Опис методів діагностики знань 
Поточний контроль на лекційних заняттях проводиться з метою 

виявлення готовності студента до занять у таких формах:  
‒ вибіркове усне опитування перед початком занять;  
‒ оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей 
і т. ін.  

Контрольні запитання поділяються на:  
а) тестові завдання – вибрати вірні відповіді;  
б) проблемні – створення ситуацій проблемного характеру;  
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в) питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки;  
г) ситуаційні завдання – визначити відповідь згідно певної ситуації;  
д) питання репродуктивного характеру – визначення практичного 

значення.  
Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного 

контролю та виконання домашньої роботи. 
 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 

Поточне оцінювання  

Залік Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6 ПР7 Пр8 

12 12 12 14 12 12 12 14 ∑100 

ПР – практичне заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

7. Навчально-методичне забезпечення 

1.Навчальна та робоча програми. 
2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 
3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 
4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 
5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на залік. 

 

 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : 
Закон України № 3687-XII від 15.12.1993 р. URL : 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 1085.255.8&nobreak=1)2. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=%201085.255.8&nobreak=1)2
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2. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс] : Закон 
України № 3688-XІІ від 15.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?code 

=3688-12). 

3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : 
Закон України № 3689-XІІ від 15.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/ 

?code=3689-12. 

4. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон 
України № 3792-XІІ від 23.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/ 

?uid=1085.284.6&nobreak=1. 

5. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право 
(3–є вид., стереотип.) Київ : КНТ, 2016. 614 с.  

6. Бабець І. Г., Мойсеєнко І. М. Інтелектуальна власність : навч. посібник. 
Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 160 с. 

7. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права : навчальний 
посібник.  Київ : Ін–т інтел. власн. і права, 2018. 288 с.  

8. Васильців Т. Г., Апопій В. В., Лупак Р. Л., Ільчук О. О.  Інтелектуальна 
власність : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської 
комерційної академії, 2015. 252 с.  

9. Інтелектуальна власність : практикум для неюридичних факультетів / 
розроб. Семків В. О., Шандра Р. С. Львів : Видавництво юридичного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 
2015.  80 с.  

10. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом 

: Курс лекцій.  Київ : КНТ, 2017.  208 с. 

11. Потєхіна В. О. Інтелектульна власність : навчальний посібник. Київ : 
ЦУЛ, 2018. 414 с.  

12. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : навчальний 
підручник. Київ : Держ. Ін–т інтел. власн., 2019. 312 с.  

Допоміжна 

13. Андрощук Г. Патентування комп'ютерних програм і методів 
підприємництва: стан і тенденції. Інтелектуальна власність. 2012. № 4.  
С. 26-30. 

14. Бабець І. Г., Мокій А. І., Полякова Ю. В.  Напрями активізації патентно-

ліцензійної діяльності у Львівській області.  Науково-технічна 
інформація. 2011. №3. С. 33-37. 

15. Нікін О. Окремі правові питання сплати винагороди (роялті) за 
використання об’єктів суміжних прав. Інтелектуальна власність.  2012.  

№1.  С. 14-17. 

16. Панкова М., Лопатина Р. Проблема оцінки об’єктів інтелектуальної 
власності. Економічний аналіз.  2010.  Вип. 6.  С. 289-291. 

17. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності 
України та Державного підприємства «Український інститут промислової 
власності» за 2013 рік.  Київ : Державна служба інтелектуальної власності 
України, 2014. 81 с. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code%20=3688-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code%20=3688-12
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18. Харченко В. Проблеми та перспективи кримінально-правової охорони 
права на раціоналізаторську пропозицію. Вісник Львівського 
університету: Серія юридична. 2010.  Вип. 51. С. 385-395. 

19. Цибенко Л. Про реформування чинного законодавства у сфері захисту 
прав на промислові зразки. Інтелектуальна власність.  2014.  №4.  С.3-

12. 

20. Череп А. В.,  Пухальська А. П.  Методи оцінки інтелектуальної власності 
підприємств.  Європейський вектор економічного розвитку.  2011.  № 1 
(10). С. 241-249. 

Інформаційні ресурси 

21. Законодавство України. URL : http://zakon.rada.gov.ua  

22. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL : 

www.nbuv.gov.ua. 

23. Державна служба інтелектуальної власності. URL : www. sips.gov.ua 

24. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних 
прав». URL : www.uacrr.kiev.ua 

25. Державний інститут інтелектуальної власності. URL : 

www.iipl.ukrpatent.org 

  

 

9. Узгодження з іншими навчальними дисциплінами 

№з/п Назва навчальної дисципліни, щодо 

якої проводиться узгодження 

Прізвище та 

ініціали викладача 

Підпис 

1 Управління якістю Сорочак О.З  

2 Фінансовий менеджмент Кулініч Т.В.  

3 Інформаційні системи і технології в 
управлінні організацією 

Процак К.В.  

4 Інвестиційний менеджмент Кулініч Т.В.  

5 Інноваційний менеджмент Гнилянська О.В.  

6 Техніка читання та перекладу 
англійської фахової літератури 

Коваль С.Я.  

    

 

 

10. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

№з/п Зміст внесених змін (доповнень) Дата і № протоколу 
засідання кафедри 

Примітки (причини, 
ініціатори тощо) 

    

    

    

    

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.sdip.gov.ua/
http://www.iipl.ukrpatent.org/

