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І. Загальні відомості 

Дисципліна "Інтелектуальна власність" має, в основному, юридичне спрямування та 

продовжує цикл таких дисциплін як "Правознавство", ―Психологія‖, ―Соціологія‖, 

―Економіка та організація виробництва‖ тощо. Для студентів освітнього рівня "магістр" є 

початковою при подальшому вивченні курсу "Патентознавство та авторське право". 

Дисципліна "Інтелектуальна власність" базується на попередніх знаннях із суспільно-

економічних та професійно-орієнтованих дисциплін. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Форма 

навчання 
Семестр 

Розподіл за семестрами та видами занять 
Контроль 

Всього Лекції Практ. СРС 

Денна 10 36 18 - 18 МКР 

Залік 

 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Предмет курсу - сукупність норм права, що регулюють суспільні відносини, які 

пов'язані зі створенням, охороною та захистом результатів інтелектуальної діяльності. 

Мета курсу – дати студентам основні знання щодо правової охорони об'єктів права 

інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі. 

Завданням курсу є набуття студентами знань та умінь в сфері правової охорони 

інтелектуальної власності. 

Студент повинен знати: 

основні поняття в сфері правової охорони інтелектуальної власності; 

систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні; 

міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності; 

нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють відносини в 

сфері інтелектуальної власності; 

умови надання правової охорони на об'єкти права інтелектуальної власності в Україні; 

механізми використання прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 

форми та порядок захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. 

Уміти: 

використовувати нормативно-правові акти та міжнародні договори, що регулюють 

відносини в сфері інтелектуальної власності; 

виявляти об'єкти права інтелектуальної власності; 

визначати права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

використовувати адміністративний порядок захисту прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності. 

 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Розділ 1. Система правової охорони інтелектуальної власності  

Тема 1.1. Загальні поняття про інтелектуальну власність  

Тема 1.2. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності 

Розділ 2. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності 

Тема 2.1.. Правова охорона авторських та суміжних прав 

Тема 2.2. Правова охорона об’єктів патентного права 

Тема 2.3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та 

послуг 



Тема 2.4. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності 

Розділ 3. Використання та захист прав інтелектуальної власності 

Тема 3.1. Використання прав інтелектуальної власності 

Тема 3.2. Захист прав інтелектуальної власності 

Тема 3.3. Захист від недобросовісної конкуренції 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Методами навчання є виклад змісту курсу на лекційних заняттях та під час самостійної 

роботи студентів. Передбачене індивідуальне консультування та виконання індивідуального 

завдання.  

Література з навчальної дисципліни наявна в бібліотеці КПІ 

Бібліографія К-

сть  

1. Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В. Інтелектуальна власність Навч. 

посібник //За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 419 с. 

4 

2. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: ТОВ „Кондор‖, 

2005. – 428 с., 2008 (ІІ вид. перероблене і доповнене) – 446 с.  

10 

3. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - К.: ІВЦ 

"Видавництво "Політехніка", Ліра-К., 2008. – 232 с. 

3 

4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності., 2005.  1 

5. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної 

власності/ За ред. Д.М. Притики. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2007. 

1 

6. Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В., Данильченко Ю.М., Ромашко А.С. 

―Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг‖. Навчальний 

посібник // За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова. – Черкаси: ЧНУ імені Б.Хмельницького – 

НТУУ ―КПІ‖, 2005.- 244 с.  

4 

Література відсутня в бібліотеці НТУУ «КПІ» 

Основна література 
1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Атіка, 2003. – 416 с. 

2. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: 

Учебн. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: МАУП, 2001. – 232 с. 

3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – К.: 

Юрінком. Інтер, 2004. – 512 с. 

 

    Індивідуальне консультування що понеділка з 16.00 до 17.00 у кімнаті 230 (1 корпус 

університету), а також за телефоном 454-94-61 та e-mail oksanajur@mail.ru.   

 

VI. Мова 

Викладання дисципліни ведеться українською мовою. Окремі пояснення і тлумачення 

термінів може здійснюватися російською мовою як виняток за наявності у академічних 

групах іноземних студентів. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальна робота студентів здійснюється шляхом опрацювання рекомендованої 

основної та додаткової літератури з метою поглибленого вивчення змісту тем дисципліни 

відповідно до планів лекцій і підготовки до заліку.  

 

 

VIII. Методика оцінювання 

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) робота в аудиторії;  

2) дві модульні контрольні контрольні роботи (кожна тривалістю по 0,5 акад. годин). 



Шкала оцінювання – загально університетська. Студент, якого не задовольняє 

семестровий рейтинг, має право на його анулювання та складання залікової контрольної 

роботи, яка проводиться у вигляді тестування (10 питань). Отриманий результат залікової 

контрольної роботи є остаточним та проставляється в заліковій відомості. 

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється 

деканатом ІФФ НТУУ «КПІ» на підставі відповідних документів і положень. 

 

Розробник опису кредитного модуля   

доцент кафедри конструювання верстатів та машин, к.т.н.       Юрчишин О.Я. 

 


