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1. Загальна структура навчальної дисципліни  

Таблиця 1 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рі-

вень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна фор-

ма навчання 

Кількість  

кредитів  – 1  

Галузь знань 

0601 «Будівництво і 

архітектура» 

(шифр і назва) 
За вибором ВНЗ 

 

 

 

 

Модулів – 1 
Спеціальність (профе-

сійне спрямування): 

7.06010108, 

8.06010108 «Водопо-

стачання та водовід-

ведення» 

 

Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 2  
5-й 6-й 

 

 
Семестр 

Загальна кіль-

кість годин – 

36   

9-й 10-й 

Лекції 

Тижневих го-

дин для ден-

ної форми на-

вчання: 

аудиторних – 

2  

самостійної 

роботи студе-

нта – 3   

Освітньо-

кваліфікаційний рі-

вень: 

спеціаліст, магістр 

 10 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год.  2 год. 

Контрольна робота 

- 10 год. 

Самостійна робота 

 20 год.  22 год. 

 

Вид контролю: залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивіду-

альної роботи становить: 

для денної форми навчання – 16 / 20 або 44% до 56% . 

для заочної форми навчання – 4 / 32 або 11% до 94% .  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» – оволодін-

ня   основами знань та навичок в питаннях створення,  набуття прав, охорони 

та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності з наступним викорис-

танням одержаних знань у практичній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: 

− вивчення ознак та характеристик основних об’єктів інтелектуальної 

власності; 

− вивчення основ законодавчої бази та державного регулювання у сфе-

рі інтелектуальної власності; 

− набуття навичок розуміти та розробляти документацію для набуття 

прав на основні об’єкти інтелектуальної власності; 

− вивчення основних способів охорони та комерціалізації об’єктів ін-

телектуальної власності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− місце і роль інтелектуальної власності в економічному та соціально-

му розвитку суспільства; 

− об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; 

− основну законодавчу базу в сфері інтелектуальної власності; 

− систему державного управління в сфері інтелектуальної власності; 

− правила набуття права на основні об’єкти інтелектуальної власності; 

− основні аспекти захисту, методи і способи комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної. 

вміти: 

− визначати основні ознаки та характеристики об’єктів і суб’єктів пра-

ва інтелектуальної власності; 

− підготувати документацію на набуття прав на основні об’єкти про-

мислової власності в галузі водного господарства (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, торговельні марки); 

− підготувати документацію на об’єкти авторського права (твори); 

− вибрати  метод та способи оцінки і комерціалізації (економічного ви-

користання)  об’єктів інтелектуальної власності; 

− надати оцінку характеру порушення прав на об’єкт інтелектуальної 

власності, якщо таке має місце. 
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3. Програма і структура навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Об’єкти інтелектуальної власності  

Тема 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої   

діяльності людини  

Поняття інтелектуальної діяльності, інтелектуальних результатів праці та 

інтелектуальної власності на творчі результати. Виникнення та еволюція пра-

ва інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Немай-

нові і майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Місце і роль інте-

лектуальної власності в економічному і соціальному розвитку країни і суспі-

льства. 

Тема 2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності  

Поняття  об’єкта інтелектуальної власності. Класифікація об’єктів інте-

лектуальної власності.  Об’єкти інтелектуальної власності у водному госпо-

дарстві. Об’єкти промислової власності та їх види у водному господарстві.  

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності у водному господарстві. 

Об’єкти авторського права і суміжних прав. Суб’єкти права інтелектуальної 

власності у сфері водного господарства. 

Тема 3. Система законодавства та державне регулювання у сфері ін-

телектуальної власності 

Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Державна 

система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна система  

законодавства з інтелектуальної власності. Державне управління інтелектуа-

льною власністю у сфері водного господарства. 

Змістовий модуль 2. Набуття прав, захист і комерціалізація 

об’єктів інтелектуальної власності у водному господарстві   

Тема 1. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Необхідність набуття права на об’єкт інтелектуальної власності. Набуття 

прав на винаходи і корисні моделі, що створюються у водному господарстві. 

Особливості набуття права на промисловий зразок. Набуття прав на торгове-

льну марку і географічне зазначення. Особливості набуття права на нетради-

ційні об’єкти інтелектуальної власності (наукові відкриття, раціоналізаторсь-

кі пропозиції, сорти рослин тощо), що використовуються у водному госпо-

дарстві. Набуття прав на об’єкти  авторського права та суміжні права. Види 

об’єктів авторського права у водному господарстві. Особливості реєстрації 

комп’ютерних програм і баз даних. 

Тема 2. Охорона і захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 
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Необхідність захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Види 

порушень прав на окремі види об’єктів інтелектуальної власності, що вико-

ристовуються у водному господарстві. Вирішення спорів в адміністративно-

му та судовому порядках. Кримінальна відповідальність за порушення прав.  

Особливості захисту наукових результатів, прав авторів творів, програмної 

продукції. Угода TRIPS.  

Тема 3. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності 

Об’єкт  інтелектуальної власності як товар і економічна цінність. Мета і 

основні способи комерціалізації об’єктів  інтелектуальної власності. Викори-

стання об’єктів інтелектуальної власності у власному виробництві на прикла-

ді водного господарства. Передача (продаж) прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

Процедура оцінки вартості прав та комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності в установах та на підприємствах водного господарства. Внесення 

інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.  

Таблиця 2 

Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

№ тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Об’єкти інтелектуальної власності у водному  

господарстві 

Тема 1.  4 1 - - - 3 4,5 0,5 - - 2 2 

Тема 2.  6 2 - - - 4 6 0,5 - - 2 3,5 

Тема 3.  5 2 - - - 3 5,5 - - - 1 4,5 

Разом  15 5 - - - 10 16 1 - - 5 10 

Змістовий модуль 2. Набуття прав, захист і комерціалізація об’єктів інте-

лектуальної власності у водному господарстві 

Тема 1.  12 2 6 - - 4 9,5 0,5 2 - 2 5 

Тема 2.  4 1 - - - 3 4 - - - 1 3 

Тема 3.  5 2 - - - 3 6,5 0,5 - - 2 4 

Разом  21 5 6 - - 10 20 1 2 - 5 12 

Усього 

годин 

36 10 6 - - 20 36 2 2 - 10 22 
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Таблиця 3 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Вивчення ознак та підготовка документації для 

набуття прав на винаходи, корисні моделі і проми-

слові зразки (на прикладах об’єктів водного гос-

подарства) 

2 2 

2 Вивчення ознак та підготовка документації для 

набуття прав на торговельні марки (на прикладах 

об’єктів у водному господарстві) 

2 - 

3 Вивчення ознак та підготовка документації для 

набуття прав на об’єкти авторського права (твори 

літератури і науки у галузі водного господарства) 

2 - 

 Разом 6 2 

 

4. Самостійна робота 

4.1. Загальні положення 

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання тем лекційних і 

практичних занять, опрацювання додаткових тем теоретичного курсу за літе-

ратурними джерелами, підготовку до практичних занять, виконання індиві-

дуальних практичних завдань, підготовку до тестового семестрового контро-

лю знань, а для студентів заочної форми навчання – додатково виконання ко-

нтрольної роботи. 

Теми основних лекційних занять та їх зміст наведені у розділі 3, теми 

практичних занять наведені у таблиці 3, додаткові теми теоретичного курсу 

для самостійного вивчення наведені в таблиці 4.  

Додаткові теми теоретичного курсу опрацьовуються студентами у додат-

ковому конспекті, який представляється регулярно на перевірку викладачу, 

що веде лекційний курс. Якість опрацювання тем і ведення конспекту оціню-

ється додатково у семестровій оцінці. 

Підготовка до практичних занять передбачає опрацювання нормативних 

документів з оформлення документації на одержання прав на певні об’єкти 

інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, тор-

говельні марки (знаки для товарів і послуг), об’єкти авторського права - тво-

ри, комп’ютерні програми, об’єкти суміжного права. 

Обов’язковою умовою самопідготовки і самостійної роботи на дисциплі-

ною є вивчення і використання об’єктів інтелектуальної власності переважно 

на прикладах галузі водного господарства. 
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Вивчення кожного змістовного модуля дисципліни завершується самопе-

ревіркою знань за переліком запитань для перевірки знань.  

  Таблиця 4 

 Тематика самостійної роботи  

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Робота над теоретичним курсом   

1 Виникнення та еволюція права інтелектуальної 

власності на об’єкти промислової власності в 

країнах Західної Європи та США 

1 2 

2 Виникнення та еволюція права інтелектуальної 

власності на об’єкти авторського права в країнах 

Західної Європи та США 

1 2 

3 Класифікація об’єктів і суб’єктів права інтелек-

туальної власності за Цивільним Кодексом Укра-

їни. 

2 2 

4 Об’єкти, що не відносяться до об’єктів промис-

лової власності – винаходів і корисних моделей 

в Україні 

1 1 

5 Об’єкти, що не відносяться до об’єктів авторсь-

кого права та суміжних прав в Україні 

1 1 

6 Спеціальні закони України у сфері інтелектуаль-

ної власності. 

1 2 

7 Міждержавні угоди у сфері інтелектуальної вла-

сності 

1 2 

8 Функції спеціальних державних установ та орга-

нізацій у сфері інтелектуальної власності 

2 2 

9 Антимонопольний комітет України та його фун-

кції у сфері інтелектуальної власності 

1 1 

10 Кримінальна відповідальність за порушення 

прав на об’єкти інтелектуальної власності 

1 1 

11 Угода TRIPS та її значення для галузі інтелекту-

альної власності 

1 1 

12 Основні правила обліку об’єктів інтелектуальної 

власності згідно Положення (стандарту) бухгал-

терського обліку 8 “Нематеріальні активи ” 

1 1 

 Підготовка та виконання завдань практич-

них занять 
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1 Вивчення  Правил складання і подання заявки на 

винахід та заявки на корисну модель. 

1 1 

2 Складання формули та заявочної документації 

на винахід чи корисну модель для галузі водного 

господарства 

1 1 

3 Вивчення Правил складання, подання та розгля-

ду заявки на видачу свідоцтва України на торго-

вельну марку 

1 1 

4 Створення образу торговельної марки та скла-

дання заявочної документації для організацій 

водогосподарського профілю 

1 - 

5 

 

Вивчення Правил складання, подання та розгля-

ду заявки на видачу свідоцтва на твір в Україні  

1 1 

6 Створення прикладу твору та оформлення зая-

вочних документів на одержання свідоцтва про 

твір на прикладі об’єктів для галузі водного гос-

подарства  

1 - 

 Виконання контрольної роботи для заочної  

форми навчання 

- 10 

 Разом  20 32 

 

4.2. Виконання контрольної роботи для студентів заочної 

форми навчання 

Для студентів заочної (заочно-дистанційної) форми навчання навчаль-

ним планом додатково передбачається виконання контрольної роботи. Вико-

нання контрольної роботи сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних 

знань, отриманих студентами при прослуховуванні лекційного курсу, вико-

нання практичних занять та самостійному вивченні дисципліни. 

Самостійне виконання теоретичних і практичних завдань ставить за 

мету оволодіння основами знань та навичок у питаннях створення, набуття 

прав, захисту прав на основні об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) та 

шляхів їх комерціалізації. 

Завдання для самостійного виконання підібрані відповідно змісту на-

вчальної дисципліни. Контрольна робота виконується згідно методичних вка-

зівок «Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної  роботи з 

дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів заочної форми навчан-

ня, Частина І «Рекомендації та завдання» та Частина II «Патентна документа-

ція до завдань». 

Основні вимоги до контрольної роботи: 

1. Контрольна робота виконується відповідно до завдань, які обира-

ються студентами за двома останніми цифрами залікової книжки. 
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2. Контрольна робота виконується та подається на кафедру у строки, 

що встановлюються викладачем (лектором) під час установчої сесії. 

3. Робота виконується у стандартному зошиті (18 стор.), або на станда-

ртних аркушах формату А5 (148 х 210 мм). Всі сторінки роботи повинні бути 

пронумеровані.  Основній частині роботи передує зміст та вступ. У вступі 

студент висвітлює коротко свою думку про те, які питання він вивчив, якими 

знаннями та навичками оволодів під час виконання контрольної роботи і де 

на практиці він може їх застосувати. 

4. Робота може бути набрана і роздрукована на комп’ютері за таких 

умов: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал між рядками 

– одинарний, абзац – 10 мм, поля – по 15 мм, нумерація сторінок – по центру 

нижнього поля, формат сторінки А5. При виконанні роботи у роздруковано-

му на комп’ютері вигляді студент особистим підписом завіряє виконану ро-

боту та додає (надсилає) електронний варіант роботи на диску або іншому 

носії. 

5. На титульному листі необхідно вказати назву навчального закладу; 

назву інституту (факультету); назву  кафедри, що веде дисципліну. Студент 

також має вказати дані про себе:  прізвище, ім'я та по батькові, курс, номер 

академічної групи, номер залікової книжки, рік виконання роботи та прізви-

ще й ініціали викладача, що перевіряє роботу. 

6. Завдання виконуються в порядку зростання їх номерів. Перед відпо-

відями на теоретичне питання та розв’язком практичного завдання вказується 

номер і назва питання або завдання. В тексті відповіді вказуються номери ви-

користаної літератури із списку літератури в кінці контрольної роботи. Від-

повіді на кожне завдання необхідно розпочинати з нової сторінки. 

7. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, 

вказавши повну назву джерела інформації, місто, видавництво та рік видання, 

сторінки. 

Відповіді на теоретичні завдання повинні бути змістовними, лаконіч-

ними і повними. Не допускається заміна завдання без дозволу викладача. 

Студенти можуть користуватися лекційними матеріалами, підручниками і 

посібниками, законами, постановами, нормативними актами, рекомендація-

ми, інтернет-матеріалами та іншими допоміжними матеріалами. 

 

5. Питання для самоперевірки знань 

Змістовий модуль 1. Об’єкти інтелектуальної власності у водному 

господарстві 

Тема 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої   

діяльності людини  

1. Що таке інтелектуальний результат і інтелектуальна власність?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11

2. Назвіть складові матеріального права на об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

3. У чому полягає відміна права власності на об'єкти інтелектуальної 

власності від права власності на матеріальні об'єкти власності? 

 

4. У чому полягає відміна особистого (немайнового, морального) права 

на об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього? 

5. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами ін-

телектуальної власності. Так чи ні? Які ні? 

6. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної твор-

чості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому? 

7. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої твор-

чості? 

8. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності? 

9. Що таке "копірайт" і що він охороняє? 

10. Який термін охорони винаходів в Україні? 

11. Який термін охорони авторського (майнового) права в Україні? 

12. Який термін охорони немайнових (особистих) прав авторів в 

Україні? 

13. У чому полягає економічна причина необхідності охорони  прав на 

об'єкти промислової власності? 

14. У якій країні і коли вперше почали надавати виключні 

права на використання об'єктів інтелектуальної власності? 

15. Що є прообразом торговельної марки? 

16. Яка подія є знаменною для розвитку авторського права? 

17. Що стало причиною появи Статуту королеви Анни - першого закону 

про копірайт? 

18. У чому полягає роль філософів Німеччини у розвитку авторського    

права? 

19. Наведіть основні переваги і недоліки системи охорони інтелектуа-

льної власності в СРСР. 

20. Яким Законом України вперше результати інтелектуальної власно-

сті були визнані об'єктами права власності? 

21. Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спе-

ціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці за-

кони. 

22. Які цілі переслідує створення системи промислової власності в 

країні? 

23. У чому полягає роль патентної документації? 

24. Що дає автору і державі охорона і захист авторського права? 

Тема 2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності у водно-

му господарстві 
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1. Які існують об'єкти промислової власності? 

2. Які об’єкти відносяться до нетрадиційних об'єкти інтелектуальної  

власності. 

3. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторсь-

кого права, а які - до об'єктів суміжних прав? 

4. Що таке винахід? 

5. Що таке корисна модель? 

6. Що таке промисловий зразок? 

7. Яку функцію виконує торговельна марка? 

8. У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних 

прав? 

9. Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності? У галузі водного 

господарства? 

10. Хто є суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зраз-

ки? 

11. Хто відноситься до суб'єктів авторського права? 

12. Чи є в Україні держава суб'єктом права інтелектуальної власності? 

13. Як класифікують об’єкти інтелектуальної власності? 

14. Які об’єкти інтелектуальної власності використовують у водному 

господарстві? 

15. Чи є в Україні суб’єктом права Держводагентство України?  

Тема 3. Система законодавства та державне регулювання у сфері ін-

телектуальної власності 

1. Які складові системи інтелектуальної власності в Україні ви знаєте? 

2. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інте-

лектуальної власності? В системі Держводагенства України? 

3. Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової 

власності"? 

4. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної 

власності? 

5. Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і 

суміжних прав"? 

6. Які основні функції виконує Інститут інтелектуальної власності і пра-

ва? 

7. Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелектуальної власності? 

8. Чим е собою міжнародна система інтелектуальної власності? 

9. Скільки діє міжнародних договорів, що адмініструються ВОІВ, і до 

скількох із них приєдналася Україна? 

10. Назвіть основні міжнародні договори, що відносяться до об'єкта 

промислової власності та до авторського права і суміжних прав. 
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11. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуаль-

ної власності? 

12. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності? 

13. Коли і де була створена Всесвітня організація інтелектуальної власнос-

ті? 

Змістовий модуль 2. Набуття прав, захист і комерціалізація 

об’єктів інтелектуальної власності у водному господарстві   

Тема 1. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності 

1. У чому полягає суть правової охорони на об’єкти інтелектуальної 

власності? 

2. Якими документами регламентується обсяг прав автора та власника 

на об’єкти інтелектуальної власності? 

3. Що таке винахід і корисна модель? У чому відмінності між ними?  

4. Умови патентоздатності винаходів і корисних моделей?  

5. Критерій новизни винаходу ? 

6. Критерій винахідницького рівня ? 

7.  Чим визначається промислова придатність винаходу ? 

8. Як називають сукупність документів  для видачі патенту ? 

9. Куди направляють Заявку на одержання охоронного документу на 

винаходи ? 

10. Як називають першу експертизу заявки на винахід ? 

11. Строк дії патенту на винахід в Україні становить.....? 

12. Строк дії патенту на корисну модель в Україні становить.....? 

13. Чи можна достроково припинити дію патенту? 

14. У скількох примірниках подають до Укрпатенту заявочні документи 

на патент на винахід? 

15. Чи має заява на видачу патенту встановлену форму? 

16. До якої галузі знань у більшості країн відносяться корисні моделі? 

17. Чи мають право іноземні особи та особи без громадянства подати за-

явку на винахід в Україні? 

18. Що таке промисловий зразок і які умовами його патентоспроможно-

сті? 

19. У якому журналі в Україні здійснюється публікація відомостей про 

видачу патентів ?. 

20. Скільки років складає строк дії патенту на промисловий зразок в 

Україні ? 

21. Від якої дати встановлюється строк дії патенту на винахід, корисну 

модель чи промисловий зразок ? 

22. Яке територіальне обмеження існує для патентів на винахід, корисну 

модель і промисловий зразок ? 
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23. До яких ОІВ в заявці на патент чи свідоцтво обов'язково потрібні фо-

тографії? 

24. Який об’єкт інтелектуальної власності застосовують ля розпізнаван-

ня підприємств та виділення їх серед сукупності інших ?. 

25. Який охоронний документ видають на торговельні марки і географі-

чні зазначення ? 

26. Основні вимоги до торговельної марки? 

27. Який порядок реєстрації торговельних марок? 

Тема 2. Охорона і захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 

1 .  Яка мета правової охорони? 

2. У чому полягає сутність правової охорони ОІВ? 

3. Які переваги дає правова охорона ОІВ правовласнику? 

4. У чому різниця між правовою охороною і правовим захистом 

ОІВ? 

5. Які принципи правової охорони ОІВ? 

6. У чому полягає принцип охороноспроможності ОIВ? 

7. Які критерії охороноздатності для винаходів? 

8. Які критерії охороноздатності для корисних 

9. моделей і промислових зразків? 

10. У чому полягає процедура правової охорони об'єктів промислової 

власності? 

11. На основі яких підстав дія охоронного документа на об'єкт промис-

лової власності може достроково припинятися цілком чи частково? 

12. На які об'єкти промислової власності передбачено продовження 

дії охоронного документа після вичерпання первісно встановленого термі-

ну? 

13. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємни-

цю? 

14. Який урядовий орган здійснює правову охорону сортів 

рослин? 

15. У чому полягає правова охорона раціоналізаторської 

пропозиції? 

16. Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються 

авторським правом, а які - суміжними правами? 

17. Чи е обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти автор-

ського права? 

18. Який термін охорони немайнових прав на об'єкти авторського пра-

ва? 

19. Який термін охорони майнових прав на об'єкти авторського права? 

20. Який взаємозв'язок між правами автора, виконавця, виробника 

фонограм, організації мовлення? 
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21. Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав? 

22. У чому полягає процедура набуття прав громадянами України на 

об'єкти промислової власності за кордоном? 

Тема 3. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності 

1. Що таке товар? 

2. Які основні властивості товару? 

3. Які об'єкти права інтелектуальної власності є товаром, а які ні? 

4. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами 

служби об'єкта права інтелектуальної власності? 

5. Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 

власності? 

6. У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної 

 власності у власному виробництві і передачею прав за ліцензійним догово-

ром? 

7. Які переваги правоволодільцю дає внесення прав інтелектуальної 

власності до статутного капіталу підприємства? 

8. У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і 

передачею прав за ліцензійним договором? 

9. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів? 

10. Які ви знаєте види ліцензійних платежів? 

11. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інте-

лектуальної власності? 

12. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав 

на ОІВ. 

13. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав 

на ОІВ. 

14. Дайте характеристику доходного підходу до оцінки вартості прав на 

ОІВ. 

15. Які Ви знаєте методи оцінки вартості прав на ОІВ? 

16. У чому полягає метод прямого відтворення активу? 

17. У чому полягає метод заміщення? 

18. У чому полягає метод вихідних витрат? 

19. У чому полягає метод порівняння продажів? 

20. У чому полягає метод прямої капіталізації? 

21. У чому полягає метод надлишкового прибутку? 

22. У чому полягає метод роялті? 

23. У чому полягає метод звільнення від роялті? 

24. Яка послідовність оцінки вартості прав на ОІВ? 

25. Охарактеризуйте, будь-ласка, життєвий цикл ОІВ. 
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6. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність ” ви-

користовуються інформаційно-ілюстративний метод  та метод науково-

орієнтованого навчання з використанням методології наукового пошуку та 

аналізу одержаної інформації, технологія індивідуального спілкування з сту-

дентами при виконанні практичних завдань та компетентнісний підхід для 

набуття конкретних навичок і умінь.  В навчальному процесі застосовуються: 

- лекції у супроводі фолій (прозірок) та комп’ютерних презентацій; 

- розгляд реальних проблемних ситуацій та завдань для галузі водного 

господарства; 

- вивчення фактичних законодавчих і нормативних документів; 

- роздаткові матеріали у вигляді зразків реальної виробничої докумен-

тації для набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності (патенти на вина-

ходи і корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на торговельні марки, 

торговельні марки, свідоцтва на твори тощо). 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи навчання: 

-   консультативну робота; 

-   підготовку і презентацію проблемної лекції; 

-   підготовку і презентацію практичного завдання; 

-   підготовка бібліографії (списку літературних джерел); 

-   підготовку і презентацію статті, доповіді, реферату; 

-   підготовка тестів з визначеної теми; 

-  складання заявочних документів на винахід, корисну модель, торгове-

льну марку, твір, раціоналізаторську пропозицію; 

7. Методи контролю знань 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів денної та заоч-

ної форм навчання здійснюється відповідно до «Порядку організації контро-

лю та оцінювання навчальних досягнень студентів у Європейській кредитно-

трансферній системі», введеного в дію наказом ректора НУВГП № 198 від 20 

березня 2012 року.  

Семестровий контроль проводиться у формі заліку за результатами пото-

чного контролю з обов’язковою перевіркою знань за тестовими програмами.  

Оцінювання знань проводиться із розрахунку від 0 до 100 балів, з яких 30 

балів студент набирає за результатами поточного оцінювання за роботу на 

практичних заняттях та якість виконання індивідуальних практичних за-

вдань, 10 балів за якість самостійного опрацювання додаткових тем лекцій-

ного курсу та 60 балів за результатами поточних або підсумкового семестро-

вого тесту (табл. 5). 
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Таблиця 5 

Розподіл балів по дисципліні для студентів  

денної форми навчання 

 

Робота на заняттях та самостій-

на робота 
Поточне чи підсумкове тестування 

 

 

Сума 

 

Робота на прак-

тичних заняттях 

та виконання 

практичних за-

вдань  

Опрацювання 

тем лекційно-

го курсу (кон-

спект)  

Змістовний 

модуль № 1 

Змістовний мо-

дуль № 2 

№ 1 № 2 № 3  

10 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Оцінювання практичних завдань: 

Практичне заняття № 1. Робота на практичному занятті, яка завершується 

якісним виконанням і представленням заявочних матеріалів на патентування 

винаходу чи корисної моделі (правильне оформлення заяви і грамотне скла-

дання формули) – оцінюється у 10 балів. Оцінка зменшується  за відсутність 

на занятті, пасивну роботу, неправильне, неповне чи неякісне виконання за-

вдання.   

Практичне завдання № 2. Робота на практичному занятті, яка завершу-

ється якісним виконанням і представленням заявочних матеріалів для оформ-

лення прав на торговельну марку (правильне оформлення зовнішнього ви-

гляду марки і переліку товарів чи послуг, які нею позначаються, заяви) – оці-

нюється у 10 балів. Оцінка зменшується  за відсутність на занятті, пасивну 

роботу, неправильне, неповне чи неякісне виконання завдання.   

Практичне заняття № 3. Робота на практичному занятті, яка завершується 

якісним виконанням заявочних матеріалів для оформлення прав на авторське 

право (правильне оформлення заяви із представленням примірника твору) – 

оцінюється у 10 балів.  Оцінка зменшується  за відсутність на занятті, пасив-

ну роботу, неправильне, неповне чи неякісне виконання завдання.   

Оцінювання якості самостійного опрацювання додаткових тем лек-

ційного курсу ведеться із розрахунку 10 балів за представлення повного, які-

сно оформленого конспекту за вказаними додатковими темами із переліком 

опрацьованих літературних джерел. Оцінка зменшується за неподання конс-

пекту на перевірку, неякісне і неповне опрацювання тем курсу.    

Оцінювання тесту – максимально 60 балів із розрахунку 2,4 бала за од-

ну правильну відповідь у підсумковому семестровому тестовому завданні із 

25 запитань. 

За бажанням студенту надається можливість для одержання більш висо-

кої оцінки за шкалою ECTS виконати додаткові види роботи науково-
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дослідницького характеру у позанавчальний час і запропонувати їх для дода-

ткового оцінювання і врахування одержаних балів у підсумковій оцінці: 

- вчасність виконання практичного завдання – на практичному занятті 

(до 2 балів); 

- підготовка доповіді і виступ на науково-технічній конференції (до 10 

балів); 

- одержання патенту на винахід або корисну модель (до 10 балів); 

- підготовка реферату, аналітичного огляду на тему, погоджену з ви-

кладачем (до 5 балів); 

- публікація статті за тематикою дисципліни (до 10 балів); 

- підготовка електронних версій баз даних, мультимедійних версій ча-

стин навчальної дисципліни тощо (5…10 балів); 

Семестровий контроль знань для заочної (заочно-дистанційної) форми 

навчання проводиться у формі заліку за результатами виконання і захисту 

контрольної роботи та виконання завдань під час аудиторних занять. Підсум-

кова кількість балів складає до 100 балів (табл. 6). 

Таблиця 6 

Розподіл балів по дисципліні для студентів  

заочної (заочно-дистанційної) форми навчання 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Робота на 

практичних 

заняттях  

Практичне 

заняття № 1 

Контрольна робота 

Теоре-

тична 

частина 

Прак-

тична 

частина 

Офор-

млення 

роботи 

Захист контрольної роботи 

(співбесіда з використанням під-

сумкового тесту) 

 

5 

20 75  

100 
8 8 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

12 12 13 13 13 12 

Передбачено одне практичне заняття, яке оцінюється із розрахунку від 0 

до 5 балів, виходячи із активності роботи студента, повноти і правильності 

виконання завдання, представлення результатів виконаних розрахунків. Від-

сутність студента на занятті чи невиконання завдання оцінюється у  0 балів.  

Контрольна робота оцінюється із розрахунку 95 балів, з яких 20 балів 

студент набирає за виконання роботи (теоретична частина - 8 балів, практич-

на частина - 8 балів, оформлення роботи – 4 бали), 75 балів студент набирає 

під час захисту контрольної роботи.  

Захист контрольної роботи проводиться шляхом співбесіди, під час якої 

викладач використовує підсумкове тестове завдання та додаткове усне опи-

тування при потребі. Оцінювання тесту – максимально 75 балів із розрахунку 

3 бала за одну правильну відповідь у тестовому завданні із 25 запитань. 

Оцінювання знань студентів проводиться за шкалою ЕСТS (табл. 7). 
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Таблиця 7 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового

проекту (роботи), прак-

тики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з можли-

вістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисцип-

ліни 

8. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність у водному 

господарстві»  (паперовий носій) / В.П.Востріков, 2014. – 100 с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність у водному 

господарстві»  (електронний носій) / В.П.Востріков, 2014. – 100 с. 

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Інтелектуальна власність» студентами заочної форми навчання. Частина І 

«Рекомендації та завдання» / Востріков В.П. – Рівне: НУВГП, 2014. – 32 с.,  

Частина II «Патентна документація до завдань» / В.П.Востріков. – Рівне: 

НУВГП, 2014. – 32 с. 

4. Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни 

«Інтелектуальна власність» для студентів денної та заочної форм навчання / 

В.П.Востріков. – Рівне: НУВГП, 2014. – 30 с.  

5. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Інтелектуальна власність» для студентів денної та заочної форм навчання. / 

В. П. Востріков.  Рівне: НУВГП, 2014. –  20 с. 

6. Методичні вказівки з оцінювання знань з дисципліни «Інтелектуаль-

на власність» для студентів денної та заочної форм навчання / В.П.Востріков. 

– Рівне: НУВГП, 2014. – 30 с. 

7. Методичні вказівки для підготовки до тестового контролю знань з 

дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів денної та заочної форм 

навчання / В.П.Востріков. – Рівне: НУВГП, 2014. – 30 с. 
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9. Рекомендована література 

Базова 

1. Основи інтелектуальної власності / І.О. Мікульонок. – К.: Політехніка 

НУТУ «КПІ», 2005.  – 230 с. 

2. Інтелектуальна власність (теорія і практика інноваційної діяльності) за 
ред. Вачевського М.В., Кременя В.Г. і ін. / М.В.Вачевський. – К. , 2006. –   

447 с. 

3. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / 

Ю.А.Підопригора і ін. – 2-е видання, Київ: Ін. Юре, 2004. – 672 с. 

4. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське пра-

во2-е видання. / Київ: КНТ, 2006. – 520 с. 

5. Популярно про інтелектуальну власність: абетка/ за заг. Ред. 

М.П.Паладія. –   К.: ТОВ “Альфа-ПІК”, 2004. – 56 с. 

Допоміжна 

1. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель. – Рівне.: ЦНТЕІ, 2004.-  48 с. 

2. Цыбулев П.Н. Оценка интелектуальной собственности. – К.: И-т ин-

телект. собственности и права, 2003. – 188с. 

3. Цыбулев П.Н. Маркетинг интелектуальной собственности: Учебное 

пособие. – К.: .: И-т интелект. собственности и права, 2004/ - 184 c. 

4. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интелектуальная 

собственность. СПб.: Питер, 2001. – 416 с. 

5. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. – К.: Навч. посі-

бник. ІІВП, 2006. – 88 с. 

6. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. – К.: Курс лекцій. 

ІІВП, 2008. – 286 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Веб-сайт МОН України (www.mon.gov.ua); 

2. Веб-сайт Держдепартаменту інтелектуальної власності України 

(www.sdip.gov.ua); 

3. www.patent.narod.ru 

4. www.intelect-patent.ru 

5. www.3ip.ru 

6. www.mbuv.gov.ua 

Бібліотеки:  

• НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Приходька, 75; 

• обласна наукова – 33000, м. Рівне, вул. Короленка, 6, тел.22-10-63; 

• міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна 67, тел. 24-12-47; 

• Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

Законодавство України про інтелектуальну власність 

1 .  Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР; 
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2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV; 

3. Господарський кодекс України,  від 16.01.2003 р. № 436-ІV; 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

від 07.12.1984р. №8073-Х;  

5. Кримінальний  кодекс  України,   від  05.04.2001   р. №2341-111;  

6. Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-ІV; 104 

7. Цивільний   процесуальний   кодекс   України,   від 

18.03.2004р. №1618-М;  

8. Господарський      процесуальний      кодекс,      від 06 11.1991 р. № 

1798-ХII; 

9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 

21.01.1993 № 7-93; Закон України "Про авторське право і суміжні права", 

від 23.12.1993 №3792-ХІІ;  

10. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", 

від 15.12.1993 № 3687-ХІІ; 

11. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", від 

15.12.1993 № 3688-ХІІ; 

12. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мі-

кросхем", від 05.11.1997 № 621/97-ВР; 

13. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", 

від 21.04.1993№3116-ХІІ; 

14. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і пос-

луг", від 15.12.1993 № 3689-ХІІ; 

15. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження 

товарів", від 16.06.1999 № 752-ХІV; 

16. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуа-

льних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", 

від 23.03.2000 № 1587-ІІІ; 

17. Закон України "Про особливості державного регулювання дія-

льності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експор-

том, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", 17.01.2002             

№ 2953-III. 

Основні міжнародні договори з інтелектуальної власності 
1 .  Загальна декларація прав людини, від 10.12.1948 р. 

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні пра-

ва, від 16.12.1976 р. 

3. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуаль-

ної  ласності, від 14.07.1967 р. 

4. Всесвітня декларація про інтелектуальну власність, від      

26.06.2000 р. 

5. Всесвітня   конвенція   про   авторське   право,   від 

06.09.1952р. 
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6. Бернська  конвенція  про  охорону літературних  і художніх 

творів, від 24.07.1971 р.  

7. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право, від 20.12.1976 р. 

7. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, ви-

робників фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р. 

8. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р. 

9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання і фонограми, від 20.12.1996 р. 

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 

20.03.1883 р. 

11. Договір   про   патентну   кооперацію   (РСТ),    від 

19.06.1970р.  

12. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 р.  

13. Договір про патентне право (РLТ), від 01.06.2000 р.Договір з ін-

телектуальної власності стосовно інтегральних схем, від 26.05 1986 р. 

15. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію 

промислових зразків, від 02.07.1999 р.  

16. Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 

14.04.1891 р. 

17. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків, від 27.06.1989 р. 

18. Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєст-

рацію знаків та Протоколу до цієї Угоди. 

19. Адміністративні інструкції з застосування Мадридської угоди 

про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди. 

20. Договір    про    закони    щодо    товарних   знаків, 

27.10.1994р.  

21. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і 

послуг для реєстрації знаків., від 15.06.1957 р. 

22. Угода про заходи щодо попередження та припинення 

використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, 

від 14.04.1891 р.  

23. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин, від 

02.12.1961 р. 

24. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності, від 15.04.1994 р.  

25. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень  у  

сфері   інтелектуальної  власності,   від 21.09.2000р. 
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26. Договір про проведення узгодженої антимонопольної 

політики, від 25.01.2000 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


