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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Захист інтелектуальної власності” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування” спеціалізації “Банківський бізнес і фінансові 

технології”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові відносини, що виникають у процесі 

захисту прав інтелектуальної власності. 

Міждисциплінарні зв’язки: “Цивільне право”, “Цивільний захист”, “Економіка підприємства”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади захисту інтелектуальної власності. 

2. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системи знань і 

практичних навичок з захисту прав інтелектуальної власності за умов ринкової економіки. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є: надати студентам знання і вміння у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності, визначати джерела права інтелектуальної власності, 

забезпечувати охорону авторських та суміжних прав, прав промислової власності, сформувати 

систему знань з патентного права та договірних відносин у сфері захисту інтелектуальної 

власності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

основні теоретичні засади захисту прав інтелектуальної власності; напрями і проблеми 

розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; структуру державної 

системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності; види порушень прав 

інтелектуальної власності; форми, механізми та способи захисту прав інтелектуальної 

власності; особливості захисту авторського права та суміжних прав; ознаки винаходу як об’єкта 

промислової власності; права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок та їхній захист; правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності; 

вміти : 
приймати рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності; визначати об’єкти права 

інтелектуальної власності; оцінювати види порушень прав інтелектуальної власності; 

правильно визначати проблеми захисту інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, 

шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії 

інтелектуальної власності; забезпечувати організацію договірних відносин у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття та характеристика інтелектуальної власності. 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності. 

Тема 3. Основи захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Захист авторського права та суміжних прав. 

Тема 5. Захист промислової власності. 

Тема 6. Правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності. 



3. Рекомендована література 

1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., 

стереотип.). К.: КНТ, 2006. 520 с. 

2. Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / П.Т.Бубенко, В.В.Величко, 

С.М.Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с. 

3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 278 с. 

4. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб’язко В.С. 

Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства 

та їх правозастосування. Практичний посібник. К.: «К.І.С.», 2007. 448 с. 

5. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: монографія / кол. авторів 

Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І., Федченко Л.Ю.та 

ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. К.: ПП «Авокадо», 

2006. 380 с. 

6. Жаров В. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. - 2-ге вид. К.: Ін-т 

інтелектуальної власності, 2002. 388 с. 

7. Жаров В. О. Захист прав інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних 

прав. Захист права промислової власності. Навчальний посібник. К.: ЗАТ «Ін-т 

інтелектуальної власності», 2003. 64 с. 

8. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: навч. посібник / за ред. 

Пятницького В.Т. К.: UEPLAST, К.І.С. УАЗТ, 2004. 736 с. 

9. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О.В.Іванюк, І.Л.Литвинчук. – 

Житомир: В.Б.Котвицький, 2014. 163 с. 

10. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності. Підручник / В.М.Коссак, І.Є. Якубовський. 

К.: «Істина». 2007. 206 с. 

11. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с. 

12. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. 

К.: Ліра-К, 2011. 150 с. 

13. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчик та ін. К. 

Форум, 2002. 319 с. 

14. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: навч. посібн. К. Центр учбової літератури, 2008. 

414 с. 

15. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / 

О.П.Орлюк, Г.О.Андрощук, О.Б.Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П.Орлюк, 

О.Д.Святоцького. К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. 696 с. 

16. Право інтелектуальної власності Європейського союзу та законодавство України: 

монографія / Ю.М.Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, за ред. Ю.М. Капіци. К.: Слово, 

2006. 1103 с. 

17. 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. 622 с. 

18. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт.: В.М.Крижна, Н.Є.Яркіна; 

За ред. В.І.Борисової. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с. 

19. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти: 

Монографія / Кол. авторів Орлюк О.П., Святоцький О.Д., Демченко Т.С., Крижна В.М., 

Штефан О. О. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. Орлюк О. П. К.: ПП «Авокадо», 2006. 

416 с. 

20. Тофіло А.В. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник / А.В. Тофіло, 

О.Д. Лєвічева. К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2008. 300 с. 

21. Управління інтелектуальною власністю. Монографія / Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., 

Зінов В.Г., Суіні Ю. К.: «К.І.С.», 2005. 448 с. 

22. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. К. 

«Інст.інтел.власн.і права», 2005. 108 с. 

23. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю. К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2009. 

312 с. 



24. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 412 с. 

25. Юскаєв В.Б. Інтелектуальна власність: навч. посіб. у 2-х част., ч.1. Суми: Вид-во СумДУ, 

2009. 124 с. 

26. Юскаєв В.Б. Інтелектуальна власність: навч. посіб. у 2-х част., ч.2. Суми: Вид-во СумДУ, 

2010. 141 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: семестровий залік 

Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку. Семестровий залік не 

передбачає обов’язкової присутності студентів, і проставляється за умови, що студент 

виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, 

та отримав позитивні підсумкові оцінки за кожен із модулів. Семестровий залік не 

передбачає написання підсумкової семестрової контрольної роботи чи підсумкового 

семестрового тесту. Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова 

оцінка, що складається з балів поточного контролю. 

Оцінювання рівня знань і практичних навичок, які студенти набули в процесі вивчення 

дисципліни, передбачає виконання теоретичних та практичних завдань на семінарських 

заняттях протягом семестру. Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру на 

семінарських заняттях згідно прийнятої шкали. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Залікова оцінка 

90-100 A 

Зараховано 

81-89 B 

71-80 C 

61-70 D 

51-60 E 

0-50 FX (F) Незараховано 

Критеріями успішності студентів для отримання заліку є: 

1. “зараховано” – студент дає обґрунтовані, глибокі і теоретично-правильні відповіді на 

поставлені питання на практичних заняттях, виявляє здібність здійснювати порівняльний 

аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння 

висловлювати і аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше 

питання; використовує достовірні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; 

демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, посібників. Із 

загальної кількості балів, які отримує студент протягом поточного навчання, студент набрав 

більше 51 бала. 

2. “незараховано” – студент допустив неправильні відповіді на питання під час оцінювання 

рівня знань протягом поточного контролю на практичних заняттях. У відповідях на питання 

відсутні належні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або помилкові. Із 

загальної кількості балів, які отримує студент протягом поточного навчання, студент набрав 

менше 50 балів. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Згідно із семестровими планами лекційних, практичних (семінарських) занять, що 

затверджуються на засіданні кафедри, складається графік і вказуються форми поточного 

контролю знань студентів. Формами поточного контролю є написання тестових завдань, 

написання контрольних робіт та виконання ситуаційних вправ. Контроль проводиться у 

письмовій формі, роботи зберігаються на кафедрі протягом навчального року. Може 

використовуватись усне контрольне опитування з деяких тем. 

Кожна навчальна дисципліна містить розроблені критерії оцінок знань студентів. Для 

контролю та оцінювання рівня знань і практичних навичок, які студенти набули в процесі 

вивчення та опрацювання матеріалу курсу застосовується бальна система. 

Для теоретичних питань бали нараховуються за: 



– викладення основних методологічних положень, принципів та визначень; 

– наведення логічних формул, методики розрахунку показників і доведення необхідних 

теорем; 

– обґрунтування зроблених висновків та використання розглянутих методик у практичній 

діяльності, обґрунтування ключових теоретико-прикладних проблем такого застосування. 

Для задач та вправ бали нараховуються за: 

– наведення логічних формул розрахунку чи принципів обґрунтування висновків; 

– виконання передбачених умовою задачі розрахунків; 

– формулювання передбачених умовою задачі висновків. 

Бали, отримані за відповіді на теоретичні питання і за виконання задач та ситуаційних 

вправ, сумуються і є основою для виставлення підсумкової оцінки. 

Під час поточного контролю застосовуються якомога більше методів оцінювання знань 

студентів: усне опитування, тестування, розв’язування задач, підготовка доповідей (рефератів), 

індивідуальні самостійні роботи, контрольні роботи тощо. 


