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Розділ 1. Концепція дисципліни 

 
1.1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівців-екологів 

Навчальна дисципліна „Інтелектуальна власність” є варіативною складовою стандарту вищого 

навчального закладу для студентів магістеріуму за напрямом вищої освіти 0708 «Екологія».  Даний 

курс забезпечує фундамент теоретичної і практичної підготовки майбутнього науковця в галузі 

охорони права інтелектуальної власності..  

 

1.2. Мета і завдання курсу 

На сьогодні ставиться задача економічного, соціального, суспільного розвитку України за 

інноваційною моделлю, в основі якої лежать результати творчої діяльності громадян, тобто об’єкти 

права інтелектуальної власності. Одночасно, освіта з питань правової охорони, практичного 

використання та захисту об’єктів права інтелектуальної власності значно відстає від потреб 

сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам, 

комплексу відповідних знань та вмінь. Свідченням цього є Указ Президента України „Про заходи 

щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 25.04.2001 року № 285, завданням якого є 

запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ інтелектуальної власності.  

Метою дисципліни „Інтелектуальна власність вищої освіти” є фундаментальна теоретична і 

практична підготовка студентів з питань, що стосуються правових, економічних та практичних 

аспектів охорони прав інтелектуальної власності в умовах суспільства, яке прагне до сталого 

розвитку, що може становити предметну область майбутньої діяльності студентів як фахівців з 

екології. 

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального та соціального розвитку 

особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.  

У курсі лекцій розглядаються система інтелектуальної власності, охорона права на об’єкти 

інтелектуальної власності, економіка інтелектуальної власності, основи вітчизняного, світового та 

зарубіжного законодавства в галузі, досвід України та інших країн в сфері охорони прав 

інтелектуальної власності. При викладанні даного курсу для студентів факультету еколого-

медичних наук особлива увага звертатиметься охороні права унтелектуальної власності в сфері 

екології та медицини. 

Час, відведений на самостійну роботу студента, використовується для опрацювання 

додаткового матеріалу, який не увійшов до лекційної частини курсу та для підготовки до 

котнрольних робіт.  

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна базується на знаннях та вміннях студентів, що вони набули в дисциплінах:  

 

№ п/п Назва дисципліни Знання та вміння 

1 Основи правознавства Знання основ законодавства 

України, основних законів та 

підзаконних актів, вміння 

користуватися законодавчою 

базою, робити пошук 

необхідних законодавчих 

норм та правил.   

2 Основи економіки Знання основ економічної 

теорії, основних 

економічних термінів та 

понять, орієнтування в 

економічній ситуації в 

Україні та світі. 

3 Техноекологія  Знання про основні 

технології, котрі 
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використовуються в 

народному господарстві 

України та світу, актуальні 

питання в галузі розробки 

новітніх технологій.  

4 Системи екологічної інформації Знання про існуючі системи  

інформації в галузі екології, 

вміння користуватися 

даними системами.  

5 Екологічна політика Знання про основні 

тенденції в галузі 

екологічної політики, 

актуальних екологічних 

проблем та напрямків їх 

вирішення, міжнародної 

співпраці в сфері екології.  

6 Економіка природокористування  Знання про економічні 

переваги впровадження 

екологічних проектів 

7 Ділове українське мовлення Вміння складати та 

оформлювати офіційну 

ділову документацію 

Дисципліна забезпечує можливість виконання на необхідному науково-методичному рівні 

дипломної магістерської роботи. 

 

1.1. Вихідна компетенція студента 

 

В результаті вивчення курсу у студентів повинні бути сформовані знання про: 

- основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; 

- складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; 

- складові системи охорони інтелектуальної власності в Україні; 

- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; 

- об’єкти права інтелектуальної власності; 

-  суб’єкти права інтелектуальної власності; 

- алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків); 

- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту 

(торговельних марок, географчних зазначень, фірмових найменувань); 

- алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографії 

інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); 

- алгоритм правової охорони об’єктів промислової власност і в іноземних державах; 

- алгоритм правової охорони об’єктів авторського права  (творів літератури та мистецтва); 

- права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

- вартість права на об’єкти права інтелектуальної власності; 

- факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти 

промислової власності; 

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності в разі їх порушення. 

Лекційні заняття та самостійна робота повинні сформувати вміння: 

- класифікувати об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до діючого 

законодавства; 

- обирати найбільш доцільний для кожного окремого випадку спосіб охорони права на 

об’єкт інтелектуальної власності; 

-  оформлювати відповідну документацію в галузі охорони прав інтелектуальної власності. 
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Навички: 

- користуватися комп’ютерною технікою; 

- проводити патентний пошук; 

- публічно захищати власну наукову думку. 
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Розділ 2. Витяг з навчального плану спеціальності 
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кового 
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аудиторних самостійна робота 

студента 
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лекцій семінарських практичних лабораторних консультації 
триместрова 

робота по 
дисципліні  

курсова 

робота 
(проект)* 

денна V 13 27 14 - 1 - 2 11 - - 2 
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Розділ 3. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни 
 

№№ 

з/п 
Назва розділів (модулів), тем 

Всього 

годин 

Форма занять і години 

Номер 

модулю 

Форма 

контролю 
аудиторні самостійна 

робота 

студентів 
лекційні семінарські практичні лабораторні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

1. Система інтелектуальної 

власності. Охорона права на 

об’єкти інтелектуальної власності 

1.1 Місце і роль інтелектуальної 

власності в економічному та 

соціальному розвитку суспільства. 

Суб’єкти та об’єкти права 

інтелектуальної власності 

1.2 Система законодавства України 

про інтелектуальну власність 

1.3 Міжнародна система 

інтелектуальної власності. 

1.4 Охорона прав на об’єкти 

промислової власності  

1.5 Охорона об’єктів авторського 

права та суміжних прав. Охорона 

прав на нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної власності 

1.6 Охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за 

кордоном 

1.7 Економіка інтелектуальної 

власності та захист прав 

інтелектуальної власності 

  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

 

  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Індивідуальна 

робота - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна 

робота - 2  

 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

Всього  14 - - - 11 -  

 



 8 

Розділ 4. Аудиторна робота 

 
4.1. Денна форма навчання 

4.1.1. Лекційні заняття 

 

№№ 

з/п 
Тема Питання (навчальні елементи) 

1 2 3 

1 

Місце і роль інтелектуальної 

власності в економічному та 

соціальному розвитку 

суспільства. Суб’єкти та 

об’єкти права інтелектуальної 

власності 

Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна 

власність як результат творчої діяльності. 

Інтелектуальна власність як право. Еволюція 

промислової власності. Еволюція авторського права та 

суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності в 

Україні. Соціально-економічні стратегії в країнах 

світового товариства. Роль промислової власності у 

економічному розвитку. Авторське право та розвиток 

культури. Класифікація об’єктів права інтелектуальної 

власності. Об’єкти промислової власності. Нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського 

права та суміжних прав. Творець (автор) як суб’єкт 

права. Громадяни, юридичні особи та держава як 

суб’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти 

авторського права. Суб’єкти суміжних прав. 

2 
Система законодавства України 

про інтелектуальну власність 

Інтелектуальна власність та Конституція України. 

Норми цивільного, господавського та кримінального 

кодексів України щодо інтелектуальної власності. 

Спеціальне законодавство України з питань 

інтелектуальної власності. Міністерство освіти і науки 

України як орган виконавчої влади, що відповідає за 

політику у сфері інтелектуальної власності. Складові 

системи правової охорони інтелектуальної власності: 

Державний департамент інтелектуальної власності, 

Український інститут промислової власності, Українське 

агентство з авторських і суміжних прав, інститут 

інтелектуальної власності і права – їх функції і завдання. 

Громадські організації у сфері інтелектуальної 

власності. 

3 
Міжнародна система 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні договори про інтелектуальну власність. 

Членство України в міжнародних договорах про 

інтелектуальну власність. Всесвітня організяція 

інтелектуальної алвсності, її структура та основні 

функції. Міжнародна співпраця в рамках регіональних 

договорів про інтелектуальну власність. 

4 
Охорона прав на об’єкти 

промислової власності 

Мета  правової охорони. Принципи правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності. Необхідність 

правової охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності. Набуття прав на винаходи і корисні моделі. 

Варіанти рішень стосовно правової охорони. Умови 

патентноспроможності винаходу (корисної моделі). 

Порядок патентування. Термін дії патенту. Дострокове 

припинення дії патенту. Права власника патенту. 

Набуття прав на промисловий зразок та географічне 

зазначення. Порядок отримання охоронного документу 

на промисловий зразок. Порядок отримання права на 
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географічне зазначення. Набуття прав на торговельну 

марку. Порядок отримання охоронного документу на  

торговельну марку. 

5 

Охорона об’єктів авторського 

права та суміжних прав. 

Охорона прав на нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної 

власності 

Джерела авторськго права. Авторське право та суміжні 

права. Форми охорони авторських прав. Терміни 

охорони прав авторів. Суміжні права. Загальна 

характеристика нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності. Охорона прав на сорти 

рослин. Охорона прав на породи тварин. Забезпечення 

охорони прав на топографії інтегральних мікросхем. 

Прво на комерційну таємницю. Охорона прав на наукові 

відкриття. 

6 

Охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за 

кордоном 

Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності за 

кордоном. Порядок охорони прав на об’єкти 

промислової власності за кордоном. Охорона прав на 

об’єкти авторського права та суміжних прав в інших 

країнах світу. 

7 

Економіка інтелектуальної 

власності та захист прав 

інтелектуальної власності 

Особливості права інтелектуальної власності як товару. 

Інтелектуальна власність ак нематеріальний актив. Мета 

і основні способи комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Передача прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Підходи до визначення 

вартості прав на  об’єкти інтелектуальної власності. 

Методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Управління правами інтелектуальної 

власності. Система захисту прав інтелектуальної 

власності. Форми, порядки та способи захисту права 

інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної 

власності в рамках угоди TRIPS. 

 

4.1.2. Групові практичні заняття 

Планом не передбачені 

 

4.1.3. Лабораторні заняття 

Планом не передбачені. 

 

4.2. Денно-вечірня форма навчання 

Не передбачена. 

 

4.3. Заочна форма навчання 

Не передбачена. 
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Розділ 5. Самостійна робота 
 

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення суті права інтелектуальної 

власності, чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, практики його застосування, 

питань економіки права інтелектуальної власності та захисту прав, міжнародної співпраці в сфері 

інтелектуальної власності. Результатом самостійної роботи є написання індивідуальної роботи та 

виконання модульних контрольних робіт. 

 

5.1. Перелік самостійних робіт 

Поза аудиторії студенти самостійно виконують наступні роботи: 

 Індивідуальна робота - 1; 

 Індивідуальна робота  - 2; 

 Підготовка до модульної контрольної роботи; 

 

5.2. Вказівки та пояснення до виконання завдань на домашню роботу 

Індивідуальна робота – 1: виконання самостійних досліджень на основі вторинної (існуючої) 

інформації. Завданням роботи є співставлення точок зору різних авторів стосовно проблеми , що 

розглядається в індивідуальній роботі, та формування власної точки зору на цю проблему. 

Особливу увагу слід приділяти виявленню та аналізу протиріч. 

На початку роботи слід чітко сформулювати мету досліджень, що повинна відповідати заданій 

темі , а також завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети досліджень. 

Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідниї розділів 

підручників, навчальних посібників, нормативних актів тощо, що наведені у переліку 

рекомендованої літератури і практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати 

самостійно.  

Робота повинна бути написана студентом самостійно, своїми словами. Забороняється 

переписувати зміст підручників, актів тощо. Цитування окремих авторів необхідно наводити з 

посиланням на джерела їх опублікування, що наводиться в кінці роботи у списку використаної 

літератури. 

При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітленням аспектів теми, дати 

її аналіз з залученням практичних матеріалів щодо охорони, захисту і використання прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. 

Оформлення роботи необхідно здійснювати у відповідності до ДСТУ 3008-95 «Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки (структура і правила оформлення)». 

У тих випадках, коли робота повертається студенту для виправлення помилок, нова робота 

повинна представлятись для перевірки разом з поверненою. 

Теми індивідуальних робіт обираються студентами з запропонованого переліку або 

пропонуються самими студентами та погоджуються з викладачем.  

  

Орієнтовні теми індивідуальних робіт: 

1. Правове регулювання питань інтелектуальної власності в галузі інформаційних 

технологій. 

2. Відповідальність сторін за порушення авторського договору. 

3. Порушення авторського права і суміжних прав. 

4. Піратство у сфері інтелектуальної власності. 

5. Радикальна реформа законодавства про промислову власність і патентне право 

України. 

6. Умови надання правової охорони винаходу. 

7. Умови надання правової охорони винаходу. 

8. Умови патентоспроможності винаходи і їх характеристики. 

9. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. 

10. Види позначень, що не можуть бути визнані торговими марками. 

11. Права патентовласника, їх ознаки. Обмеження патентних прав. 
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12. Захист від недобросовісної конкуренції. 

13. Еволюція інтелектуальної власності. 

14. Оборотоздатність об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив. 

15. Підходи до визначення вартості прав інтелектуальної власності. 

16. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності. 

17. Роль інтелектуальної власності  в створенні сучасної ринкової економіки. 

18. Роль інтелектуальної власності  в створенні добробуту країни. 

19. Автори та співавтори авторського права. 

20. Особисті немайнові права автора. 

21. Вільне використання об'єктів авторського права. 

22. Критерії для надання охорони суміжних прав. 

23. Права виробників фонограм. 

24. Права організацій мовлення. 

 

Індивідульна робота – 2: представлення власного зразку об’єкта права інтелектуальної 

власності. Вивичмвши кваліфікаційні ознаки різних об’єктів права інтелектуальної власності, 

студент обирає зі свого інтелектуального доробку зразок об’єкту права інтелектуальної власності, 

визначає його приналежність до певної групи об’єктів права інтелектуальної власності за 

відповідними ознаками. Наводиться характеристика засад охорони даного об’єкту інтелектуальної 

власності та необхідна документація по підтвердженню права інтелектуальної власності. 

 

Підготовка до модульної контрольної роботи полягає в опрацюванні лекційного матеріалу та 

додаткової літератури з переліку літературних джерел та самостійно знайденої студентом.  

Модульна контрольна робота проводиться за матеріалом вже начитаних лекцій. Студенти 

попереджаються про проведення контрольної роботи та її обсяг заздалегідь. Контрольна робота 

включає в себе відповіді студентів на контрольні питання з Переліку контрольних питань, 

наведених в п. 6. Під час роботи студент отримує 4 питання. Кількість балів, отримана студентами 

за модульні роботи, доводиться до їх відома на наступному занятті. 

 

 

Типова модульна контрольна робота 

 

Варіант І 

1. Дайте визначення інтелектуальної власності 

2. Які складові системи інтелектуальної власності в Україні Ви знаєте? 

3. Які об’єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які – 

суміжними правами? 

4. Які критерії охороноздатності для винаходів? 

 

Варіант ІІ 

1. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву 

носить ця група об'єктів? 

2. Що представляє собою міжнародна система інтелектуальної власності? 

3. Який взаємозв’язок між правами автора, виконавця, виробника фонограм, організції 

мовлення? 

4. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю? 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

з дисципліни     Інтелектуальна власність  вищої освіти 
     назва дисципліни 

 

кількість годин СРС згідно з навчальним планом     11 

 

 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю  

Максимальна 

кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Денна форма навчання 

 

13 триместр 
                                                                                                      номер триместру 

 

І.  О б о в ’ я з к о в і 

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

 

     

     

За виконання модульних (контрольних) завдань 

 

Індивідуальна робота - 1 5 1-7 тижд. перевірка 20 

Індивідуальна робота - 2 3 7-10 тижд. перевірка 20 

Модульна контрольна 

робота 

3 13 тижд. перевірка 30 

За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань 

 

Разом балів за обов’язкові види СРСР 70 

ІІ.  В и б і р к о в і 

     

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання 

 

     

  

Всього балів за СРС у 1 триместрі 70 
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Розділ 6. Питання для самоконтролю 
 

№№ 

з/п 
Тема Питання (навчальні елементи) 

1 2 3 

1 

Місце і роль інтелектуальної 

власності в економічному та 

соціальному розвитку 

суспільства. Суб’єкти та 

об’єкти права інтелектуальної 

власності 

Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна 

власність як результат творчої діяльності. 

Інтелектуальна власність як право. Еволюція 

промислової власності. Еволюція авторського права та 

суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності в 

Україні. Соціально-економічні стратегії в країнах 

світового товариства. Роль промислової власності у 

економічному розвитку. Авторське право та розвиток 

культури. Класифікація об’єктів права інтелектуальної 

власності. Об’єкти промислової власності. Нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського 

права та суміжних прав. Творець (автор) як суб’єкт 

права. Громадяни, юридичні особи та держава як 

суб’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти 

авторського права. Суб’єкти суміжних прав. 

2 
Система законодавства України 

про інтелектуальну власність 

Інтелектуальна власність та Конституція України. 

Норми цивільного, господавського та кримінального 

кодексів України щодо інтелектуальної власності. 

Спеціальне законодавство України з питань 

інтелектуальної власності. Міністерство освіти і науки 

України як орган виконавчої влади, що відповідає за 

політику у сфері інтелектуальної власності. Складові 

системи правової охорони інтелектуальної власності: 

Державний департамент інтелектуальної власності, 

Український інститут промислової власності, Українське 

агентство з авторських і суміжних прав, інститут 

інтелектуальної власності і права – їх функції і завдання. 

Громадські організації у сфері інтелектуальної 

власності. 

3 
Міжнародна система 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні договори про інтелектуальну власність. 

Членство України в міжнародних договорах про 

інтелектуальну власність. Всесвітня організяція 

інтелектуальної алвсності, її структура та основні 

функції. Міжнародна співпраця в рамках регіональних 

договорів про інтелектуальну власність. 

4 
Охорона прав на об’єкти 

промислової власності 

Мета  правової охорони. Принципи правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності. Необхідність 

правової охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності. Набуття прав на винаходи і корисні моделі. 

Варіанти рішень стосовно правової охорони. Умови 

патентноспроможності винаходу (корисної моделі). 

Порядок патентування. Термін дії патенту. Дострокове 

припинення дії патенту. Права власника патенту. 

Набуття прав на промисловий зразок та географічне 

зазначення. Порядок отримання охоронного документу 

на промисловий зразок. Порядок отримання права на 

географічне зазначення. Набуття прав на торговельну 

марку. Порядок отримання охоронного документу на  

торговельну марку. 
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5 

Охорона об’єктів авторського 

права та суміжних прав. 

Охорона прав на нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної 

власності 

Джерела авторськго права. Авторське право та суміжні 

права. Форми охорони авторських прав. Терміни 

охорони прав авторів. Суміжні права. Загальна 

характеристика нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності. Охорона прав на сорти 

рослин. Охорона прав на породи тварин. Забезпечення 

охорони прав на топографії інтегральних мікросхем. 

Прво на комерційну таємницю. Охорона прав на наукові 

відкриття. 

6 

Охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за 

кордоном 

Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності за 

кордоном. Порядок охорони прав на об’єкти 

промислової власності за кордоном. Охорона прав на 

об’єкти авторського права та суміжних прав в інших 

країнах світу. 

7 

Економіка інтелектуальної 

власності та захист прав 

інтелектуальної власності 

Особливості права інтелектуальної власності як товару. 

Інтелектуальна власність ак нематеріальний актив. Мета 

і основні способи комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Передача прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Підходи до визначення 

вартості прав на  об’єкти інтелектуальної власності. 

Методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Управління правами інтелектуальної 

власності. Система захисту прав інтелектуальної 

власності. Форми, порядки та способи захисту права 

інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної 

власності в рамках угоди TRIPS. 
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Розділ 7. Підсумковий контроль 
 

Підсумковий контроль з дисципліни відбувається під час складання студентами заліку згідно 

до розкладу сесії. Студент повинен відповісти на три питання.  

Оцінкою „відмінно” відповідь студента оцінюється, якщо вона демонструє глибокі знання всіх 

теоретичних положень і вміння застосовувати теоретичний матеріал для практичного аналізу та 

оцінки, передбачені ОПП, і не має ніяких неточностей. 

Оцінкою „добре” відповідь оцінюється, якщо вона показує знання всіх теоретичних положень, 

вміння застосовувати їх на практиці, але допускаються деякі не принципові неточності. 

Оцінкою „задовільно” відповідь студента оцінюється за умови, що він знає головні теоретичні 

положення та може використати їх на практиці. 

Сумарна кількість балів та відповідність оцінки визначається за такою шкалою: 

 

Оцінка Бали за залік 

Незадовільно 0-10 

Задовільно  11-20 

Добре  21-25 

Відмінно  25-30 

 

Перелік питань: 

1. Дайте визначення інтелектуальної власності. 

2. Назвіть складові матеріального права на об'єкти права інтелектуальної власності. 

3. У чому полягає відміна права на об'єкти інтелектуальної власності від права власності на 

матеріальні об'єкти власності? 

4. У чому відмінність особистого (немайнового) права на об'єкт інтелектуальної власності від 

майнового права на нього? 

5. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності? 

6. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на об'єкти промислової 

власності? 

7. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву носить 

ця група об'єктів? 

8. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості? 

9. Які Ви знаєте об'єкти права промислової власності? 

10. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які – до 

суміжних прав? 

11. Що таке винахід? 

12. Що таке корисна модель? 

13. Що таке промисловий зразок? 

14. Яку функцію виконує торгівельна марка? 

15. В чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних прав? 

16. Хто відноситься до суб’єктів авторського права? 

17. Чи являється в Україні держава суб’єктом авторського права? 

18. Які складові системи інтелектуальної власності в Україні Ви знаєте? 

19. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності? 

20. У чому полягає сутність правової охорони об’єктів інтелектуальної власності? 

21. Які принципи правової охорони інтелектуальної власності? 

22. У чому полягає принцип охороноспроможності ОІВ? 

23. У чому полягає принцип виключності прав на ОІВ? 

24. Що представляє собою міжнародна система інтелектуальної власності? 

25. Скільки діє міжнародних договорів, що адмініструються ВОІВ, і до скількох з них 

приєдналася Україна? 

26. Назвіть по три основних міжнародних договори, що відносяться до об’єктів промислової 

власності та до об’єктів авторського права і суміжних прав. 

27. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності? 



 16 

28. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності? 

29. У відповідності до яких конфенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у 

світі? 

30. В чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об’єкти промислової 

власності за кордоном? 

31. Яка мета правової охорони?  

32. Які переваги дає правова охорона об’єктів інтелектуальної власності правовласнику? 

33. В чому полягає різниція між правовою охороною та правовим захистом? 

34. Що таке патент? 

35. У чому полягає процедура надбання прав на винахід? 

36. Які критерії охороноздатності для винаходів? 

37. Які критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків? 

38. У чому полягає критерій новизни для винаходу? 

39. У чому полягає процедура правової охорони об’єктів промислової власності? 

40. На основі яких підстав дія охоронного документу на об’єкт промислової власності може 

достроково припинятися цілкои чи частково? 

41. Які об’єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які – уміжними 

правами? 

42. Чи є обов’язковою процедура офофрмлення прав на об’єкти авторського права? 

43. Який термін охорони немайнових прав на об’єкти авторського права? 

44. Який термін охорони майнових прав на об’єкти авторського права? 

45. Який взаємозв’язок між правами автора, виконавця, виробника фонограм, організції 

мовлення? 

46. Який термін правової охорони об’єктів суміжних прав? 

47. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю? 

48. Який урядовий орган здійснює правову охорону сортів рослин? 

49. В чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції? 

50. Якими засобами здійснюється охорона прав на породи тварин? 

51. Як забезпечується охорона прав на топографії інтегральних мікросхем? 

52. Чи мають відмінності уркаїнська та світова системи класифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності? 

53. Чи має силу патент України на території інших держав? 

54. В чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об’єкти промислової 

власності за кордоном? 

55. У відповідності до яких конвенцій здійснюється охорона авторських та суміжних прав у 

світі? 

56. У чому полягає захист прав інтелектуальної  власності у відповідності до Угоди TRIPS? 

57. Охорактеризуйте порядок охорони прав на об’єкти промислової власності за кордоном. 

58. Які Ви знаєте основні способи комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності? 

59. У чому перевага прав на об’єкти інтелектуальної власності  у власному виробництві над 

передачею прав за ліцензійним договором? 

60. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів? 

61. Які Ви знаєте види ліцензійних платежів? 

62. Назвіть, будь ласка, основні цілі оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

63. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності?  

64. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ. 

65. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ. 

66. Дайте характеристику дохідного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ. 

67. Які Ви знаєте методи оцінки вартості прав на ОІВ? 

68. Яка послідовність оцінки прав на ОІВ? 

69. Охарактеризуйте, будь ласка, життєвий цикл ОІВ. 

70. У чому полягає призначення системи захисту інтелектуальної власності? 

71. Які дії визнаються порушенням права на об’кти промислової власності? 

72. Які дії визнаються порушенням авторського права і суміжних прав? 
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73. В яких органах здійснюється загальний порядок захисту права інтелектуальної власності? 

74. В яких органах здійснюється спеціальний порядок захисту права інтелектуальної власності? 

75. У чому полягає адміністративний порядок захисту права інтелектуальної власності? 

76. У чому полягає цивільно-правовий порядок захисту права інтелектуальної власності? 

77. Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності? 

78. У чому полягає захист прав інтелектуальної власності у відповідності до Угоди TRIPS?  
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Розділ 8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни 
 

Система оцінювання роботи і знань студентів з дисципліни є традиційною для комплексу 

«Києво-Могилянська академія». Студент отримує 100 балів за якісне і своєчасне виконання 

поточних робіт в аудиторії та вдома при високій якості підсумкового іспиту. Докладно вимоги 

викладено в попередніх розділах 5 і 7. Особлива увага звертається на своєчасність виконання 

позааудиторних робіт, передбачених в Карті самостійної роботи (Розділ 5). Порушення планових 

термінів виконання робіт без поважних причин супроводжується зниженням балів. 

Оцінка за залік здійснюється відповідно до наступної таблиці. 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

оцінка пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75-81 C 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 
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9. Картка інформаційного забезпечення дисципліни 

 

№ 

п/п 

Бібліографічний опис джерела 

 

Місце знаходження (основні 

бібліотеки міста та ін.) 
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1. Основні джерела 

 

1 
Право інтелектуальної власності. Підручник  / за ред. О.А. 

Підопригори. – Київ: Видавничий дім «інЮРЕ», 2004. – 670с. 
+ + + - 

 

Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності. Навчальний 

посібник. – К.: «Інститут інтелектуальної власності і права», 

2005. – 112с. 

+ + + + 

 
Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. 

жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319с. 
- + + - 

 

2. Додаткові джерела 

 

2 

Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. – К.: Інститут 

інтелектуальної власності і права, 2004. - 260с. 

 

- + - + 

3 
Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інститут 

інтелектуальної власності і права, 2004. - 176с. 
- + + - 

4 
Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: 

Інститут інтелектуальної власності і права, 2004. - 64с. 
- + + - 

5 

Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і 

документація. Патентні дослідження. - К.: Інститут 

інтелектуальної власності і права, 2004. - 96с. 

- + + - 

 
Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993. 
- - + + 

 
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від 15.12.1993. 
- - + + 

 
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 

15.12.1993. 
- - + + 

 
Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» від 05.11.1997. 
- - + + 

 
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 

24.01.1993. 
- - + + 

 
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» від 15.12.1993. 
- - + + 

 Закон України «Проохорону прав на зазначення походження - - + + 



 20 

товарів» від 16.06.1999. 

 

Закон України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних товарів. Фонограм, відеограм, комп’ютерних 

програм, баз даних» від 23.03.2000. 

- - + + 

 

Закон України «Про особливості державного регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування№ від 17.01.2002 

- - + + 

 
Конвенція про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної алвсності., від 14.07.1967. 
- - 

- 
+ 

 
Всесвітня декларація про інтелектуальну власність від 

26.06.2000. 
- - 

- 
+ 

 Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952. - - - + 

 
Бернська конвенція Про охорону літературних і художніх творів 

від 24.07.1971 
- - 

- 
+ 

 
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право від 20.12.1976 
- - 

- 
+ 

 
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 
- - 

- 
+ 

 
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 
- - 

- 
+ 

 
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання фонограм, від 20.12.1996 
- - 

- 
+ 

 
Паризька конвенція Про охорону промислової власності, від 

20.03.1883р 
- - 

- 
+ 

 

Договір про патентну кооперацію, від 19.06.1970. 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 

- - 

- 

+ 

 
Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію 

промислових зразків, від 02.07.1999 
- - 

- 
+ 

 
Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 

14.04.1891 
- - 

- 
+ 

 
Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг 

для реєстрації знаків, від 15.06.1957 
- - 

- 
+ 

 

Угода про заходи щодо попередження припинення 

використання неправдивих товарних знаків та географічних 

зазначень, від 14.04.1891 

- - 

- 

+ 

 
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, 

від 15.04.1994 
- - 

- 
+ 

 
Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності, від 21.09.2000 
- - 

- 
+ 

 
Договір про проведення узгоджено антимонопольної політики, 

від 25.01.2000 
- - 

- 
+ 
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Розділ 10. Словник дисципліни 
 

Англійською мовою Українською мовою Російською мовою 

All  rights reserved Авторські права заявлені Авторские права заявлены 

Author's certificate Авторське свідоцтво Авторскоесвидетельство 

Brand  name Торговельна марка виробу Торговая марка изделия 

Breach  of copyright Порушення авторського права Нарушение авторского права 

Copyright  Авторське право, копірайт Авторское право, копирайт 

Copyright  reserved Авторське право збережене Авторское  право сохранено 

Incorporeal  right Право інтелектуальної 

власності 

Право интеллектуальной 

собственности 

Industrial model Промисловий зразок Промышленный образец 

Integrated  circuit Інтегральна мікросхема Интегральная микросхема 

Intellectual  property Інтелектуальна власність Интеллектуальная собственность 

Intellectual property 

rights 

Авторське право Авторское право 

Invention  Винахід  Изобретение  

Inventor's right Право винахідника Право изобретателя 

Know-how Ноу-хау Ноу-хау 

Licence  Ліцензія  Лицензия  

Merchandise mark Торговельна марка Торговая  марка 

Object  Об’єкт Объект  

Patent  Патент  Патент  

Patentee  Володар патенту Владелец  патента 

Picture  mark Торгівельна марка емблема торговая марка эмблема 

Piracy  Піратство  Пиратство  

Royalty  Роялті (періодична фінансова 

плата за використання 

винаходів, патентів, ноу-хау, 

випуск книг, прокат 

кінофільмів та ін.) 

Роялти ( периодический 

лицензионный платеж за 

использование изобретений, 

патентов, ноу-хау, выпуск книг, 

прокат кинофильмов и т. д. ) 

To apply for a patent  Подавати заявку на патент Подавать  заявку на патент 

To be covered by patents Охоронятися патентом Охраняться  патентом 

To  take out a patent Отримувати патент Получать  патент 

To grant a patent (to) Видавати патент (кому-

небудь) 

Выдавать патент ( кому-л. ) 

To copyright Забезпечувати авторське 

право 

Обеспечивать авторское право 

Trade mark Торговельна марка  Торговая  марка 

TRIPS (The Agreement 

on Trade-Related 

Aspects of Intellectual 

Property Rights) 

Угода з торговельних аспектів 

прав інтелектуальної 

власності, ТРІПС. Вступиса в 

сила 1.01.1995 

Соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной 

собственности, ТРИПС Вступило 

в силу 1.01.1995. 

Useful [utility] model Корисна модель Полезная модель 

 

 


