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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і 

набуття навичок практичного їх застосування та навички роботи 

Завдання: сформувати у студентів уявлення теорії інтелектуальної власності, стан і 

перспективи розвитку в даній галузі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

знати:  

• теоретичні основи інтелектуальної власності; 

•  правила міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власностіЖ 

•  основні поняття та розвиток авторського та суміжного права; 

•  основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних країнах; 

вміти:  

• застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг; 

•  керуватися законодавством в галузі захисту прав на комп’ютерні програми; 

•  обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та способами 

розпорядження правами інтелектуальної власності; 

•  надавати практичні рекомендацій щодо правомірного придбання комп'ютерних 

програм та візуальних ознак контрафактності примірників комп'ютерних програм 

«широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу.  

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1-2 Лекція 1: Інтелектуальна власність: 

поняття та її роль для розвитку 

економіки 

2 Роль інтелекту в наукових 

дослідженнях. 

Лабораторне заняття: Оцінка 

вартості об'єктів інтелектуальної 

власності 

2 Всесвітня організація 

інтелектуальної власності 

3-4 Лекція 2: Авторське право та 

суміжні права 

2 Патентування винаходу, корисної 

моделі та промислового зразка в 

іноземних державах. 

Лабораторне заняття: Оформлення 

матеріалів заявки на винахід або 

корисну модель 

2 Засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг 

та їх види. Фірмове найменування 

(фірма) 



5-6 Лекція 3: Патентне право 2 Захист прав на знаки для товарів і 

послуг. Міжнародно-правова 

охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг 

Лабораторне заняття: Основні 

критерії оцінювання програмного 

забезпечення 

2 Порушення авторських прав на 

комп'ютерні програми та засоби їх 

захисту 

7-8 Лекція 4: Правова охорона «ноу-

хау» 

2 Візуальні ознаки контрафактності 

примірників комп'ютерних програм 

«широкого вжитку» 

Лабораторне заняття: Укладання 

ліцензійного договору 

2  Захист прав на комерційну 

таємницю 

9-10 Лекція 5: Правова охорона 

програмного забезпечення в Україні 

2  

Лабораторне заняття: Правомірне 

придбання комп’ютерних програм 

2  

11-12 Лекція 6: Порушення авторських 

прав на комп'ютерні програми та 

засоби їх захисту 

2  

Лабораторне заняття: 

Контрафактність примірників 

комп’ютерних програм «широкого 

вжитку» 

2  

13-14 Лекція 7: Знак «копірайт» і межі 

його прояву 

2  

Лабораторне заняття: Ознаки 

ліцензійності програмних продуктів 

компанії «Майкрософт» 

2  

15 Лекція 8: Основи фінансово-

економічної безпеки у сфері 

інтелектуальної власності в Україні 

1  

Лабораторне заняття: Засоби 

захисту комп’ютерних програм 

основних світових компанії від 

підробки 

1  
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13. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - 

К.: УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 

14. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. 

нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 

15. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське 

право України. Зб. нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 

16. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. 

Зб. нормативних актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

17. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із 

питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

 

Додаткова 

1. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 

2. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 

3. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 

4. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 

5. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 

6. Цивільний кодекс України. 

7. Кодекс про адміністративні правопорушення. 

8. Кримінальний кодекс України. 

9. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 

1. 

10. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм 

від 4.11.97 p. Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-

№45. 

11. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 

12. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 

13. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 

14. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова 

природа / Радянська держава і право. - 1991. - № 12 

15. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що 

розвиваються. - М.: Юридична література, 1978. 

16. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 

17. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 6. 

18. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 

1998. - № 3. 

19. М. Виталиев, Л. Подшибихин. Чорна пов'язка на оку або про боротьбу з 

піратством у сфері програмного забезпечення / Інтелектуальна власність. -1995. - № 3-4. 

20. Огляд практики дозволу спорів, пов'язаних із захистом прав на товарний знак / 

Інтелектуальна власність. - 1997. - № 11-12. 

21. Євдокимова В.Н. Що потрібно знати, укладаючи ліцензійний договір? / Патенти 

і ліцензії. - 1996. - № 5. 



22. Андрощук Г., Денисюк В. Типові умови франчайзингового договору / 

Підприємництво, господарство і право. - 1997. - № 4. 

23. Печенкин М. і ін. Цивільно-правова відповідальність за порушення виключних 

прав, що випливають із патенту / Інтелектуальна власність. - 1995. - № 11-12. 

24. Саниахметова Н.А. Правовий захист конкуренції в підприємництві України. -

Одеса: AT БАХВА, 1998. 

25. Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти. У 3-х томах /Укладач 

П.М. Цибульов. - К.: УкрІНТЕЇ, 1998. 

26. Основні акти конкурентного законодавства України : Збірка / Уклали: Завада 

О.Л., Медведев A.I., Мельниченко 0.1. - К.: УкрІНТЕЇ, 1999. -254с. 

27. Методики вартісної оцінки прав інтелектуальної власності: Збірка/ Уклали 

Прахов Б.Г., Цибульов П.М. - К.: УкрІНТЕЇ, 1999, -216с. 

  

Інформаційні ресурси 

 

1. Журнал "Информационные технологии. Аналитические материалы" 

[Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://it.ridne.net.  

2. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.icfcst.kiev.ua/ MUSEUM/IT_u.html. 

3. Нормативные акты Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

www.nau.kiev.ua. 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання: залік 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 100 

8 7 8 7 8 7 8 7 

 

 

При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності (сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень (ст.42З Закону України “Про освіту”)).  

З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, недостатньої 

академічної якості практикується захист виконаних студентами лабораторних робіт 

викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних компетенцій, виконання 

контрольних робіт та тестування з унеможливленням практик списування та підміни 

авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені до 

захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, визначеними 

викладачем.  

 


