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Викладачі дисципліни Владичин Уляна Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри банківського і страхового бізнесу 

Контактна інформація 

викладачів 
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Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  http://econom.lnu.edu.ua/course/zakhyst-intelektual-noi-vlasnosti 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати необхідні знання щодо 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Тому у курсі 

представлено як огляд теоретичних концепцій інтелектуальної 

власності, так і процесів та інструментів, які потрібні для захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Захист інтелектуальної власності» є вибірковою 

дисципліною вільного вибору студента циклу професійної та 

практичної підготовки зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» для освітньої програми «Банківський 

бізнес і фінансові технології», яка викладається в 11 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Захист інтелектуальної 

власності» формування у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навичок у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності в умовах ринкової економіки. Цілями 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. 
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22. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний 

посібник. К. «Інст.інтел.власн.і права», 2005. 108 с. 
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Держ. ін-т інтел. власн., 2009. 312 с. 
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ч.1. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 124 с. 

26. Юскаєв В.Б. Інтелектуальна власність: навч. посіб. у 2-х част., 
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Інтернет-джерела: 

1. www.finance.com.ua – фінанси України. 

2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база 

України. 

3. www.wipo.int/portal/en/index.html – World Intellectual Property 

Organization (Всесвітня організація інтелектуальної власності). 

4. www.me.gov.ua – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 24 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 8 годин 

практичних занять та 66 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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. 

Ключові слова Інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, право 

промислової власності, плагіат, контрафакція, піратство, 

промислове шпигунство, конкурентна розвідка, винахід, корисна 

модель, промисловий зразок, патент, комерційне найменування, 

http://www.finance.com.ua/
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торговельна марка, географічне зазначення, комерційна таємниця, 

наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція, селекційні 

досягнення, ліцензійний договір, договір комерційної концесії 

Формат курсу Очний / заочний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади захисту 

інтелектуальної власності 

Тема 1. Поняття та характеристика інтелектуальної власності. 

Сутність інтелектуальної власності та її місце у розвитку 

економіки та суспільства. Еволюція та становлення 

інтелектуальної власності в Україні. Право інтелектуальної 

власності: зміст, характеристика та види. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності. 

Характеристика системи джерел права інтелектуальної власності. 

Конституція України як основне джерело права інтелектуальної 

власності. Кодифіковані закони України як джерела права 

інтелектуальної власності: загальна характеристика. Загальне та 

спеціальне законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел 

права інтелектуальної власності України. Міжнародні договори та 

угоди у сфері інтелектуальної власності. Стандарти та інші 

документи у сфері інтелектуальної власності. 

 

Тема 3. Основи захисту прав інтелектуальної власності. 

Поняття охорони та захисту прав інтелектуальної власності. 

Державна система охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності. Види порушень прав інтелектуальної власності (плагіат, 

контрафакція, піратство, промислове шпигунство, конкурентна 

розвідка тощо). Форми захисту прав інтелектуальної власності 

(юрисдикційна та неюрисдикційна форми). Механізми та способи 

захисту прав інтелектуальної власності (цивільно-правовий, 

кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист). 

 

Змістовий модуль 2. Особливості захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні 

Тема 4. Захист авторського права та суміжних прав. 

Поняття та ознаки авторського права. Об’єкти та суб’єкти 

авторського права. Характеристика способів та порядок захисту 

авторських прав. Зміст та особливості суміжних прав. Правова 

охорона та способи захисту суміжних прав. Колективне 

управління авторським правом і суміжними правами. 

 

Тема 5. Захист промислової власності. 

Поняття та джерела права промислової власності, їх загальна 

характеристика. Сутність та ознаки винаходу як об’єкта 

промислової власності. Права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок та їхній захист. 

Порядок отримання патенту на винахід. 

 



Тема 6. Правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Захист прав інтелектуальної власності на комерційне 

найменування та торговельну марку. Захист прав інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. Захист прав на комерційну 

таємницю. Захист прав інтелектуальної власності на наукове 

відкриття. Захист прав інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію. Захист прав інтелектуальної 

власності на селекційні досягнення. 

 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності. 

Загальна характеристика договірних відносин у сфері 

інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про 

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Договір про створення за замовленням і використання об’єктів 

права інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії 

(франчайзингу). Інші види договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

Теми практичних занять 
Тема 1. Поняття та характеристика інтелектуальної власності. 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності. 

Тема 3. Основи захисту прав інтелектуальної власності. 

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. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Цивільне право”, “Цивільний захист”, “Економіка 

підприємства”, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

та розуміння основних понять та принципів інтелектуальної 

власності. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, науково-пошукові роботи, 

дискусія 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проектора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 30. 

• контрольні заміри (модулі): 70% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 70. 

• залік: 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 



науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточних опитуваннях, доповідях за матеріалами науково-

пошукової роботи та бали проміжного контрольного письмового 

опитування і тестування. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру на 

практичних заняттях 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльно-

сті (заняття)* 

*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 

викон. 

1 

Тема 1. Поняття та характеристика 

інтелектуальної власності. 

Сутність інтелектуальної власності та її місце 

у розвитку економіки та суспільства. 

Еволюція та становлення інтелектуальної 

власності в Україні. Право інтелектуальної 

власності: зміст, характеристика та види. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

Об’єкти права інтелектуальної власності. 

Лекція 
1-5, 6-11, 12-

19, 20-26 
- - 



2 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної 

власності. 

Характеристика системи джерел права інте-

лектуальної власності. Конституція України 

як основне джерело права інтелектуальної 

власності. Кодифіковані закони України як 

джерела права інтелектуальної власності: 

загальна характеристика. Загальне та 

спеціальне законодавство у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності. Підзаконні 

нормативно-правові акти в системі джерел 

права інтелектуальної власності України. 

Міжнародні договори та угоди у сфері 

інтелектуальної власності. Стандарти та інші 

документи у сфері інтелектуальної власності. 

Лекція 
1-3, 9-18, 22, 

24-26 
- - 

2 

Тема 1. Поняття та характеристика 

інтелектуальної власності.  

Тема 2. Джерела права інтелектуальної 

власності. 

Практичне 

заняття 

1-5, 6-11, 12-

19, 20-26 

Підготу-

вати 

матеріал 

Два 

тижні 

3 

Тема 3. Основи захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Поняття охорони та захисту прав інтелекту-

альної власності. Державна система охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності. 

Види порушень прав ІВ (плагіат, контрафак-

ція, піратство, промислове шпигунство, кон-

курентна розвідка тощо). Форми захисту прав 

інтелектуальної власності (юрисдикційна та 

неюрисдикційна форми). Механізми та спо-

соби захисту прав інтелектуальної власності 

(цивільно-правовий, кримінально-правовий 

та адміністративно-правовий захист). 

Лекція 
3-8, 10-12, 15-

19, 21-24 
- - 

4 

Тема 4. Захист авторського права та 

суміжних прав. 

Поняття та ознаки авторського права. Об’єк-

ти і суб’єкти авторського права. Характерис-

тика способів та порядок захисту авторських 

прав.  

Лекція 1, 4, 6-8 - - 

4 

Тема 3. Основи захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Тема 4. Захист авторського права та 

суміжних прав. 

Практичне 

заняття 

1, 3-8, 10-12, 

15-19, 21-24 

Підготу-

вати мате-

ріал, робо-

та над по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

5 

Тема 4. Захист авторського права та 

суміжних прав. 

Зміст та особливості суміжних прав. Правова 

охорона та способи захисту суміжних прав. 

Колективне управління авторським правом і 

суміжними правами. 

Лекція 1, 4, 6-8 - - 

6 

Тема 5. Захист промислової власності. 

Поняття та джерела права промислової влас-

ності, їх загальна характеристика. Сутність та 

ознаки винаходу як об’єкта промислової 

власності. Права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий 

зразок та їхній захист. Порядок отримання 

патенту на винахід. 

Лекція 6, 7, 8 - - 

6 

Тема 4. Захист авторського права та 

суміжних прав. 

Тема 5. Захист промислової власності.  

Практичне 

заняття 
1, 4, 6-8 

Підготува-

ти мате-

ріал, робо-

та над нау-

ково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 



7 

Тема 6. Правові засоби захисту 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Захист прав інтелектуальної власності на 

комерційне найменування та торговельну 

марку. Захист прав інтелектуальної власності 

на географічне зазначення. Захист прав на 

комерційну таємницю. Захист прав інтелекту-

альної власності на наукове відкриття. Захист 

прав інтелектуальної власності на націоналі-

заторську пропозицію. Захист прав інтелекту-

альної власності на селекційні досягнення. 

Лекція 
1-5, 6-11, 12-

19, 20-26 
- - 

8 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної 

власності. 

Загальна характеристика договірних відносин 

у сфері інтелектуальної власності. Ліцензій-

ний договір. Договір про передання виключ-

них майнових прав інтелектуальної власно-

сті. Договір про створення за замовленням і 

використання об’єктів права інтелектуальної 

власності. Договір комерційної концесії 

(франчайзингу). Інші види договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

Лекція 
1-5, 6-11, 12-

19, 20-26 
- - 

8 

Тема 6. Правові засоби захисту 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної 

власності. 

Практичне 

заняття 

1-5, 6-11, 12-

19, 20-26 

Підготу-

вати мате-

ріал, робо-

та над нау-

ково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

 


