
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.3; 

2. Назва: Основи інтелектуальної власності; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к.філос.н., 

доцент кафедри  
9. Результати навчання: передбачає: опанування навиками визначати види об’єктів і суб’єктів права 

інтелектуальної власності, забезпечувати юридичне оформлення відповідних прав, тлумачити та 

застосовувати нормативно-правові у процесі захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Курс базується на попередніх 

знаннях із фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Цивільний процес, Кримінальний процес;  

12. Зміст курсу: Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права 

інтелектуальної власності. Система законодавства у сфері інтелектуальної власності. Міжнародна 

система права у сфері інтелектуальної власності. Структура державної системи правової оборони 

інтелектуальної власності.  Поняття й види об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності. 

Авторське право. Суміжне право. Право промислової власності. Засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обігу, їх товарів і послуг як інститут права інтелектуальної власності. Нетрадиційні об’єкти 

права інтелектуальної власності. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Управління 

правами інтелектуальної власності. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності.  
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посіб. – К.: Атіка, 2006. – 224с. 

2. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.: 2-е вид. , перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 278 с. 

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

Інтер, 2004. – 511 с. 

4. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх 

правозастосування: Практ.посіб. – К., 2007. – 448 с. 

5. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М. В. 

Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон та ін. – К.: Професіонал, 2005. – 448с. 

6. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О.А. Підопригора, О.Д. 

Святоцький (заг. ред.) – К.: ІнЮре, 2003. – 236 с. 

7. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. 

Капіци; Кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Слово, 2006. – 1104 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 14 год. лекцій, 16 год. 

лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год. Методи: інтерактивні лекції, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання:    Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

   16. Мова викладання: українська. 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.2.3.; 

2. Title: Fundamentals of Intellectual Property; 

3. Type: обов’язковий; 

4. Higher education level: І (бакалаврський),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied:7; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk Yu.I., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Results of studies: envisages: mastering the skills to determine the types of objects and subjects of 

intellectual property rights, to ensure the legal registration of the relevant rights, to interpret and apply 

regulatory in the process of protecting rights to objects of intellectual property rights. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
The course is based on prior knowledge of fundamental and professionally oriented disciplines; Civil process, 

Criminal process; 

12. Course contents: (перелік тем) Concept of intellectual property rights. Ratio of ownership and intellectual 

property rights. System of legislation in the field of intellectual property. International system of intellectual 

property law. Structure of the state system of legal defense of intellectual property. Concepts and types of 

objects and subjects of intellectual property rights. Copyright. Related right. Industrial property right. Means of 

individualization of participants in civil circulation, their goods and services as an institute of intellectual 

property rights. Non-traditional objects of intellectual property rights. Commercialization of objects of 

intellectual property rights. Intellectual Property Management. Protection of rights to objects of intellectual 

property rights. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посіб. – К.: Атіка, 2006. – 224с. 

2. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.: 2-е вид. , перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 278 с. 

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

Інтер, 2004. – 511 с. 

4. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх 

правозастосування: Практ.посіб. – К., 2007. – 448 с. 

5. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М. В. 

Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон та ін. – К.: Професіонал, 2005. – 448с. 

6. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні / О.А. Підопригора, О.Д. 

Святоцький (заг. ред.) – К.: ІнЮре, 2003. – 236 с. 

7. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. 

Капіци; Кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Слово, 2006. – 1104 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год. Методи: 

інтерактивні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Forms and assessment criteria: 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.,        

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


