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Мельничук Юлія Іванівна
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кандидат філософських наук, доцент кафедри правових
природоохоронних дисциплін
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цілі
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URL: y.i.melnychuk@nuwm.edu.ua
ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Програма
вибіркової
освітньої
компоненти
«Основи
інтелектуальної власності» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра спеціальності
«Право».
Предмет вивчення – правове регулювання у сфері
інтелектуальної власності.
Мета викладання
освітньої компоненти
- опанування
теоретичними знаннями з подальшим їх практичним
застосуванням щодо різних об’єктів інтелектуальної власності,
охорони, захисту, специфіки оцінки, експертизи тощо;
опрацювання національного та міжнародного законодавства у
сфері
інтелектуальної
власності;
ознайомлення
із
національною та міжнародною системами охорони об’єктів
інтелектуальної власності (терміни, особливості реєстрації,
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Посилання на
розміщення
навчальної
дисципліни на
навчальній
платформі
Moodle
Компетентності

Програмні
результати
навчання

Перелік
соціальних,
«м’яких»
навичок (soft
skills)
Структура
навчальної
дисципліни

підстави відмови від реєстрації); специфіка юрисдикційного та
неюрисдикційного способів захисту об’єктів інтелектуальної
власності.
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналіз та синтез.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9.Здатність працювати в команді.
СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної
цінності, розуміння її правової природи.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та
застосування матеріального та процесуального права.
СК16. Здатність до логічного, практичного і системного аналізу
документів, розуміння їх правового характеру і знання.
РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки
заздалегідь невідомих умов та обставин.
РН3. Проведення збору та інтегративний аналіз матеріалів із
різних джерел.
РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу відомої проблеми.
РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів із
розуміння професійного та суспільного контекстів.
РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності
доступні інформаційні технології і бази даних.
РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у
виконання завдань групи. Правозастосування.
РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Гнучкість розуму, аналітичні, критичні навички, здатність
логічно обґрунтовувати позицію, критичне ставлення до
інформації, аналіз інформації при прийнятті рішення.
Змістовий модуль 1. Загальні положення інтелектуальної
власності
1. Загальні положення про інтелектуальну власність.
2. Державна система інтелектуальної власності.
3. Міжнародна система інтелектуальної власності.
Змістовий
модуль
2.
Характеристика
об’єктів
права
інтелектуальної власності їх правова охорона та захист.
4. Характеристика об’єктів авторського та суміжного права,
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специфіка їх правової охорони.
5. Характеристика об’єктів промислової власності, специфіка їх
правової охорони.
6. Характеристика нетрадиційних об’єктів інтелектуальної
власності, специфіка їх правової охорони.
7. Життєвий цикл та управління об’єктами права інтелектуальної
власності.
8. Договори у сфері інтелектуальної власності.
9. Експертиза у сфері інтелектуальної власності.
10. Система захисту об’єктів права інтелектуальної власності.
11. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної
власності.
Методи
Для досягнення мети та завдань освітньої компоненти
оцінювання та здобувачам вищої освіти необхідно не лише опанувати
структура
теоретичними знаннями, а й вміти застосовувати їх практично,
оцінки
скласти модульні контролі знань, вчасно виконувати практичні
завдання різного характеру. У результаті вони зможуть
отримати такі обов’язкові бали:
1. 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань
практичних занять, що становить поточну (практичну)
складову його оцінки (кожне із запланованих занять
оцінюється: теми 1,8,9,10 – 5 балів; теми 2,3,4,5,6,7 – 6
балів, а також індивідуальне творче завдання (10 балів);
2. 20 балів – модульний контроль 1;
3. 20 балів – модульний контроль 2.
Усього 100 балів.
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за
конкретні пропозиції з удосконалення змісту освітньої
компоненти. А також, за участь у наукових конференціях,
круглих столах, написання наукових тез, статей, вирішення
практичних кейсів.
Положення про семестровий поточний та підсумковий
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У
тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5
бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень
3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.
Цивільне право, кримінальне право, конституційне право,
Місце навчальної
господарське право
дисципліни в
освітній траєкторії
здобувача вищої
освіти
Здобувачі вищої освіти
отримують для виконання
Поєднання
індивідуальні творчі завдання (теоретико-практичного
навчання та
спрямування)
досліджень
Інформаційні
1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В.
ресурси
та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник . Д.,
2018. 140с.
2. Бенедисюк І.М. та ін. Посібник для суддів з
інтелектуальної власності К.: К.І.С., 2018. 242 с. URL:
http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handboo
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Дедлайни та
перескладання

Правила
академічної
доброчесності

Вимоги до
відвідування

k_.pdf
3. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економікоправові аспекти: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019.
274 с.
4. Цивільний
кодекс
України.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
5. Наказ №632 від 10.12.2019р. Про реорганізацію
державної
організації
«Національний
офіс
інтелектуальної
власності».
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0632915-19#Text
6. ВОІВ. URL: https://www.wipo.int/portal/en/index.html
7. Світличний О.П. Право інтелектуальної власності: :
Підручник. К.: НУБіП України, 2016. 355 с. URL:
https://www.businesslaw.org.ua/wpcontent/Pidruchnyk_Pravo_intel_vlasnosti.pdf
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*
1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядок ліквідації академічних заборгованостей у
НУВГП»,
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.
Згідно
цього
документу і реалізується право студента на повторне
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.
2. Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.
3.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі
оприлюднюються
на
сторінці
MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/
Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи повинен
дотримуватись академічної доброчесності.
1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. Кодекс
честі
студентів
НУВГ.
URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
4. Кодекс
честі
наукових,
науково-педагогічних,
педагогічних працівників Національного університету
водного господарства та природокористування URL:
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannjakorupciji/dijaljnistj
5. Положення про організацію освітнього процесу в
Національному університеті водного господарства та
природокористування.
URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
6. Положення
про
виявлення
та
запобігання
академічного плагіату в Національному університеті
водного господарства та природокористування (нова
редакція). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування та ін.) навчання може відбуватись в online формі,
через корпоративну пошту та/або навчальну платформу
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Неформальна та
інформальна
освіта
Правила
отримання
зворотної
інформації про
дисципліну*
Оновлення*

Навчання осіб з
інвалідністю

Moodl за погодженням із керівником курсу.
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) та у
встановлені дні Навчально-науковим центром незалежного
оцінювання.
ДОДАТКОВО
Зазначаються форми отримання зворотного зв’язку від
здобувачів вищої освіти про дану навчальну дисципліну
опитування здобувачів вищої освіти або анкетування.
Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює лектор,
відповідно до змін у законодавстві, наукових досліджень та
сучасних практик.
Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури
оновлення
змісту
навчальної
дисципліни
надавши
пропозиції викладачу у письмовій формі.
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю
доступно за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-zinvalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі
особливі потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з
інвалідністю та особливими освітніми потребами.
-

Практики,
представники
бізнесу, фахівці,
залучені до
викладання
Інтернаціоналізаці
я
* пункти, які обов’язково потрібно заповнити

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій
32 год / 2 год.

Прак./лабор./сем.
Самостійна робота
20год./10 год.
98 год/ 138 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих
умов та обставин.
Види навчальної роботи
Практичні завдання, аналіз різних видів джерел, баз
студента
даних щодо національної та міжнародної основ
(що студенти повинні
інтелектуальної власності, ситуативні вправи
виконати)
Методи та технології
Проблемно-пошуковий метод, дискусія.
навчання
Оцінювання у процесі, опитування.
Засоби навчання
Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
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екрани)
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3
Проведення збору та інтегративний аналіз матеріалів із різних джерел.
Види навчальної роботи
Робота в малих групах. Аналіз, систематизація,
студента
класифікація зібраної інформації.
(що студенти повинні
виконати)
Методи та технології
Міні лекція, дискусія
навчання
Оцінювання у процесі, обговорення проблемних
питань, усне опитування.
Засоби навчання
Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), робота із інтернет ресурсами
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми.
Види навчальної роботи
Індивідуальна та групова робота із аналізу
студента
конкретної ситуації, презентаційна робота
(що студенти повинні
виконати)
Методи та технології
Кейс методика, аналіз конкретної ситуації.
навчання
Оцінювання у процесі, опитування,
презентація результатів виконання завдань,
обґрунтування отриманих висновків
Засоби навчання
Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з
достатньою обґрунтованістю.
Види навчальної роботи
Індивідуальна робота, розв’язок задач, практичний
студента
аналіз
запропонованих
кейсів,
робота
із
(що студенти повинні
альтернативами, підготовка необхідної документації
виконати)
для виконання практичного завдання
Методи та технології
навчання

Аналіз конкретної ситуації, індивідуальна робота,
обґрунтування.
Оцінювання та самооцінювання
Засоби навчання
ноутбук, роздатковий матеріал
За поточну (практичну)
За модульний (теоретичний)
складову оцінювання 30
контроль знань, модуль 1
балів
20 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 13.
Пояснювати характер певних подій та процесів із розуміння професійного та
суспільного контекстів.
Види навчальної роботи
Робота індивідуальна та в мінігрупах.
студента
Робота із інтернет ресурсами (аналіз інформації
(що студенти повинні
розміщеної на різних webpage) залежно від теми
виконати)
Методи та технології
Кейс методика, оцінка конкретної ситуації з
навчання
метою вибудування альтернатив
Оцінювання у процесі відповіді та
самооцінювання, рефлексія
Засоби навчання
ноутбук, роздатковий матеріал.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 15.
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних.
Види навчальної роботи
Робота із базами даних (індивідуальна, групова).
студента
Узагальнення опрацьованої інформації, підготовка
(що студенти повинні
супровідної документації
виконати)
Методи та технології
Аналіз, синтез, узагальнення.
навчання
Усне опитування у процесі відповіді.
Засоби навчання
Ноутбук
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17.
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
Правозастосування
Види навчальної роботи
Робота у мінігрупах. Опрацювання законодавчої
студента
бази (інтерпретація, застосування).
(що студенти повинні
виконати)
Методи та технології
Самостійне спостереження, пояснення, навчальна
навчання
дискусія.
Оцінювання у процесі опитування, усне і письмове
опитування, презентації роботи
Засоби навчання
Ноутбук, роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН23.
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях.
Види навчальної роботи
Робота індивідуальна та в мінігрупах щодо
студента
розв’язання практичних кейсів, розробка стратегії
(що студенти повинні
захисту, підготовка необхідних документів
виконати)
Методи та технології
Проблемно-пошуковий метод, дискусія.
навчання
Оцінювання у процесі, опитування.
Засоби навчання
Роздатковий матеріал, ноутбук
За поточну (практичну)
складову оцінювання_30_ балів

За модульний (теоретичний)
контроль знань, модуль 2
20 балів

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1,
модуль 2, бали
Усього за дисципліну

60
40
100

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Результати
Навчання
РН3, РН13

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність.
Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
годин:
1,2,3
денна ф.н.:
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лекції – 2
практичні – 2
заочна ф.н.:
лекції – 0,5
практичні –
0,5
Опис теми Творча діяльність. Законодавчі аспекти свободи творчості. Співвідношення понять
«право власності» та «право інтелектуальної власності». Історичні аспекти
виникнення інтелектуальної власності. Майнові та немайнові права у сфері
інтелектуальної власності.
Тема 2. Державна система інтелектуальної власності.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
1,2,3,5,6
РН 3, РН5,
денна ф.н.:
РН15,
лекції – 2
РН17
практичні –
0,5
заочна ф.н.:
лекції – 0,5
практичні –
0,25
Опис теми Національна система інтелектуальної власності. Характеристика державних
підприємств, які опікуються сферою інтелектуальної власності. Укрпатент.
Реформування національної системи інтелектуальної власності: реалії та
перспективи. Система національного законодавства у сфері інтелектуальної
власності.
Тема 3. Міжнародна система інтелектуальної власності.
Результати
Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
Навчання
годин:
1,4,5,6
РН 3, РН5, денна ф.н.:
РН15,
лекції – 2
РН17
практичні –
0,5
заочна ф.н.:
лекції – 0
практичні –
0,25
Опис теми Характеристика міжнародної системи інтелектуальної власності. Аналіз договорів у
сфері інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
Особливості міжнародної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 4. Характеристика об’єктів авторського та суміжного права, специфіка їх правової
охорони.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
4,1,7,3
РН1, РН4, денна ф.н.:
РН13,
лекції – 4
РН17
практичні – 4
заочна ф.н.:
лекції – 0,5
практичні – 2
Опис теми Концепції правової охорони авторського права. Об’єктивне авторське право. Твори,
які не охороняються авторським правом. Обмеження майнових прав автора.
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Суб’єкти авторського права. Права суміжні з авторськими. Специфіка правової
охорони авторського права та суміжних прав.
Тема 5. Характеристика об’єктів промислової власності, специфіка їх правової охорони.
Результати
Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
Навчання
годин:
1,2,3
РН1, РН3,
денна ф.н.:
РН13,
лекції – 4
РН15
практичні – 2
заочна ф.н.:
лекції – 0
практичні – 2
Опис теми Поняття, принципи права інтелектуальної власності. Характеристика об’єктів права
інтелектуальної власності. Правова охорона ОІВ. Право та порядок отримання
патенту.
Тема 6. Характеристика нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, специфіка їх
правової охорони.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
1,2,7
РН1, РН3, денна ф.н.:
РН13,
лекції – 4
РН15
практичні – 1
заочна ф.н.:
лекції – 0
практичні – 2
Опис теми Характеристика нетрадиційних ОІВ. Особливості правового регулювання
нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Наукове відкриття як об’єкт
інтелектуальної власності. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 7. Життєвий цикл та управління об’єктами права інтелектуальної власності.
Результати
Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
Навчання
годин:
1,2,3,7
РН1, РН3
денна ф.н.:
лекції – 2
практичні – 1
заочна ф.н.:
лекції – 0
практичні – 0
Опис теми Характеристика життєвих циклів об’єктів інтелектуальної власності. Поняття
комерціалізації. Управління об’єктами інтелектуальної власності. Правові аспекти
бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 8. Договори у сфері інтелектуальної власності.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
1,4,6,7
РН17,
денна ф.н.:
РН15, РН5 лекції – 2
практичні – 2
заочна ф.н.:
лекції – 0
практичні –
0,5
Опис теми Види та загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
Ліцензія та ліцензійний договір. Договір комерційної концесії. Договір про створення
за замовленням і використанням об’єкту інтелектуальної власності. Договір про
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передання виключних прав.
Тема 9. Експертиза у сфері інтелектуальної власності.
Результати Кількість годин:
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=10
навчання
денна ф.н.:
1,4, 7
РН4, РН23, лекції – 2
Додаткова література:
РН15
практичні – 2
Експертиза у сфері інтелектуальної власності. URL:
заочна ф.н.:
https://ics.gov.ua/expert/eactivity/iexpertise/intellectual-property
лекції – 0
практичні – 0,5
Опис теми Судова експертиза з питань інтелектуальної власності. Нормативно-правове
регулювання з питань.
Види експертизи інтелектуальної власності. Аналіз
практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із
захистом права інтелектуальної власності.
Тема 10. Система захисту об’єктів права інтелектуальної власності.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
3,4,7,6
додаткова література до теми:
РН23,
денна ф.н.:
Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного та
РН13,
лекції – 4
національного законодавства та їх правозастосування
РН17,
практичні – 2
(практичний посібник). URL:
http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf
РН15
заочна ф.н.:
лекції – 0,25
практичні - 1
Опис теми Система захисту прав інтелектуальної власності. Порядок захисту прав
інтелектуальної власності та його особливості. Особливості відповідальності при
порушення права на об’єкти інтелектуальної власності.
Тема 11. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності.
Результати Кількість
Література:
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1078
навчання годин:
3,4,7
додаткова література до теми:
РН23,
денна ф.н.:
Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного та
РН13,
лекції – 4
національного законодавства та їх правозастосування
РН17,
практичні – 2
(практичний посібник). URL:
http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf
РН15
заочна ф.н.:
лекції – 0,25
практичні - 1
Опис теми Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Угода
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Особливості захисту
авторських прав, прав на об’єкти промислової власності. Процедурні питання
захисту прав інтелектуальної власності.
Лектор

Мельничук Ю.І. к.філос.н., доцент
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