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По завершенню вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» студенти можуть обґрунтовано 
обрати найоптимальнішу форму правової охорони на створений об’єкт, підготувати проект договору про 
розпорядження правами, а також проект позову чи іншого процесуального документу, призначеного для 
захисту порушеного, оспорюваного або невизнаного права. 

 

Структура курсу 
 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Поняття та 
загальна 
характеристика права 
інтелектуальної 
власності 

Знати поняття права інтелектуальної власності, його 
місце в системі права України та особливість 
міжгалузевого характеру 

Тести, 
питання 



 

2  Державно- правове 
регулювання у сфері 
інтелектуальної 
власності 

Аналізувати систему законодавства у сфері 
інтелектуальної власності та систему органів державної 
влади, покликаних впроваджувати норми права у життя. 
Знати компетенцію та правовий статус усіх органів, що 
формують державну систему правової охорони 
інтелектуальної власності. 

Кейси 

3 Авторське право Знати вимоги до творів як об’єктів авторського права, а 
також усі особливості правової охорони кожного із них, 
перелік суб’єктивних авторських прав та їх обмеження. 

Тести, 
питання 

4 Суміжні права Усвідомлювати взаємозв’язок між авторським правом та 
суміжними правами, характеризувати об’єкти суміжних 
прав, а також вміти застосовувати норми щодо охорони 
суміжних прав на практиці. 

Кейси 

5 Право на винахід та 
корисну модель 

Вміти здійснювати аналіз результату технічної творчості 
і формувати висновки про можливість та доцільність 
застосування патентної форми правової охорони. 
Усвідомлювати усі переваги та ризики застосування 
такої охорони та обґрунтовувати послідовність етапів 
державної кваліфікації результату інтелектуальної 
діяльності людини. 

Кейси 

6 Право на промисловий 
зразок 

Вміти розрізняти об’єкти промислових зразків, володіти 
навичками формування заявочних матеріалів, 
усвідомлювати взаємозв’язок між об’єктами 
авторського права, промисловими зразками та 
торговельними марками. 

Тести, 
питання 

7 Право на 
раціоналізаторську 
пропозицію та 
топографії 
інтегральних 
мікросхем 

Вміти аналізувати цикл набуття правової охорони на 
рацпропозицію за стадіями, проводити дослідження 
новизни, корисності та застосовуваності пропозиції на 
підприємстві. 

Тести, 
питання 

8  Право на нові сорти 
рослин та породи 
тварин 

Усвідомлювати особливість застосування технічної 
творчості на біологічних об’єктах, формувати відмінності 
селекційної діяльності від генетичної інженерії. Розуміти 
критерії новизни, однорідності, вирізняльності та 
стабільності як основоположних при набутті прав на 
сорт. 

Тести, 
питання 

9 Право на комерційне 
найменування та 
охорона прав на 
торговельні марки 

Знати основне призначення комерційних позначень та їх 
види. Вміти обґрунтувати сильні та слабкі сторони 
охорони комерційних позначень та формувати висновки 
щодо можливості посилення тих моментів охорони, що є 
законодавчо слабкими. Готувати заявочні матеріали 
для набуття прав на знак і вміти проводити аналітичну 
роботу щодо виявлення тотожних або схожих знаків у 
реєстрах. 

Кейси 



 

10 Право на зазначення 
походження товару 

Обґрунтовувати доцільність застосування географічних 
зазначень в процесі виготовлення продукції, а також 
розуміти вимоги законодавства щодо особливостей 
такого застосування. Вміти описувати природні 
характеристики чи людський фактор, що впливає на 
продукцію як фундаментальні засади формування цього 
об’єкту. 

Кейси 

11 Регулювання нормами 
права інтелектуальної 
власності відносин, 
пов’язаних із 
використанням 
комп’ютерної техніки. 
Право на науково-
технічну інформацію 

Усвідомлювати особливості науково-технічної інформації 
і розуміти яка із неї може стати об’єктом права 
інтелектуальної власності. 
Формувати науково-обґрунтовані висновки щодо 
питання використання науково-технічної інформації та 
розподіл прав між власниками та користувачами. 

Тести, 
питання 

12 Договірні відносини у 
сфері інтелектуальної 
власності 

Розробляти проекти ліцензій, ліцензійних договорів, 
договорів комерційної концесії та супутніх договорів. 
Вміти прораховувати ризики для обох сторін договору і 
закладати механізм їх мінімізації. 

Кейси 

13 Захист права 
інтелектуальної 
власності 

Розуміти суть поняття «використання об’єкта 
інтелектуальної власності» як передумови до 
застосування різноманітних форм та способів захисту 
прав. Вміти готувати процесуальні документи, які 
супроводжують процес захисту. 

Кейси 

14 Міжнародно- правові 
аспекти охорони 
інтелектуальної 
власності. Всесвітня 
організація 
інтелектуальної 
власності (WIPO) 

Усвідомлювати який вплив на національну систему 
правової охорони має міжнародне законодавство у сфері 
інтелектуальної власності, аналізувати в якому напрямі 
воно розвивається зараз і як повинно змінюватись 
національне законодавство. 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Заліковий модуль 1 (теми 1-7) 
Усне опитування під час заняття (7 тем по 5  балів = 35 балів)  
Модульна контрольна  робота = 65 балів 

30 



 

Заліковий модуль 2 (теми 8-14)  
Усне опитування під час заняття (7 тем по 5  балів = 35 балів)   
Ректорська контрольна  робота = 65 балів 

40 

Заліковий модуль 3 
Написання КПІЗ = 40 балів 
Захист КПІЗ = 40 балів 
Участь в тренінгу= 20 балів 

30 

 
 

 Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


