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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

 

Опис навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 
студентів спеціальності 8.15010002 «Державна служба» стаціонарної 
та заочної (дистанційної) форм навчання представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Опис навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість креди-

тів, відповідних 

ЕСТS – 1,5 

Галузь знань 1501 

«Державне управління» За вибором університету 

Модулів – 1 Спеціальність 
8.15010002 «Державна 
служба» 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 1 
6 6 

Загальна кіль-
кість годин – 54 

Семестр 

12 14 

Індивідуальне 
науково-

дослідне 
завдання – немає 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
магістр  

Лекції 
12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин 

для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної 
роботи студента 
– 2 

12 год. 2 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

30 год. 48 год. 

Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи студентів становить:  
для денної форми навчання – 44% до 56%; 

для заочної форми навчання – 11% до 89%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»  

 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 
освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістрів, а також 

для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів 
післядипломної освіти.  

Програма побудована за вимогами Європейської кредитно-

трансферної системи і узгоджена з орієнтовною структурою змісту 

навчальної дисципліни рекомендованою Європейською Кредитно-

Трансферною Системою (ЕСТS).  

Структурно-логічна схема дисципліни «Інтелектуальна власність» 

наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-логічна схема дисципліни  

«Інтелектуальна власність» 

 

Метою вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є 
формування у студентів системи базових знань щодо понятійного 

апарату інтелектуальної власності, охорони, оцінки, комерціалізації та 
управління правами на об’єкти інтелектуальної власності. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- дослідження сутності, змісту та специфіки інтелектуальної 
власності та інтелектуального капіталу; 

- аналіз систем охорони та захисту інтелектуальної власності; 
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- виявлення напрямів розвитку інтелектуальної власності у процесі 
формування національної інноваційної системи; 

- забезпечення інтелектуального розвитку державного службовця 
через вивчення економіко-правових та управлінських засад 

інтелектуальної власності. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

- основні поняття та складові системи інтелектуальної власності; 
- загальне законодавство України з питань інтелектуальної 
власності; 

- об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; 
- сутність прав власників чинних охоронних документів та заявників 
на об’єкти промислової власності; 

- основи організації охорони прав інтелектуальної власності; 
- методики визначення (оцінювання) вартості об’єктів 
інтелектуальної власності; 

вміти:  

- складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; 
- порушення прав інтелектуальної власності; 
- належний спосіб захисту порушених прав суб’єктів інтелектуальної 
власності; 

- вартість об’єктів інтелектуальної власності. 
 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Тема 1. Система інтелектуальної власності 
Поняття про інтелектуальні продукти, власність і капітал. Об’єкти 

інтелектуальної власності.  
Органи державної охорони інтелектуальної власності в Україні.  
Міжнародні та вітчизняні законодавчі акти й угоди у сфері 

інтелектуальної власності.  
Інститути авторських суміжних і патентних прав. 
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Тема 2. Об’єкти авторського права та суміжних прав 

Виникнення та здійснення авторського права. Реєстрація об’єктів 
авторського права і авторських договорів. Особливості авторського 

права на комп’ютерні програми та інтернет-твори. Суміжні права 
виконавців. 

 

Тема 3. Об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки) 

Поняття винаходу та корисної моделі. Критерії 
патентоспроможності винаходу (корисної моделі).  
Об’єкти винаходів. Заявка на винахід. Проведення державної 

експертизи заявок на винаходи. Патентна інформація і патентні 
дослідження. Правова охорона промислових зразків. Про деякі 
успішні винаходи людства. 

 

Тема 4. Знаки індивідуалізації товарів та послуг. Нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності 
Знаки для товарів та послуг.  
Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності: наукові відкриття; 

раціоналізаторські пропозиції; секрети виробництва; інжиніринг.  
Інші нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 
 

 

Змістовий модуль 2.  

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

 

Тема 5. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 
власності 
Мета і основні способи комерціалізації.  
Використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному 

виробництві.  
Передача (продаж) прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності.  
Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу 

підприємства.  
Оцінка вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності.  
Постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський облік. 
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Тема 6. Управління правами інтелектуальної власності 
Життєвий цикл об’єктів права інтелектуальної власності.  
Управління об’єктом права інтелектуальної власності на етапі його 

створення. Управління об’єктом права інтелектуальної власності на 
етапі набуття прав. Управління об’єктом права інтелектуальної 
власності на етапі використання прав. Управління об’єктом права 
інтелектуальної власності на етапі захисту прав. Управління об’єктом 

права інтелектуальної власності на етапі утилізації. 
 

 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 

Відповідно до варіативної частини «Освітньо-професійної програми» 

підготовки магістра спеціальності 8.15010002 «Державна служба» 

стаціонарної і заочної (дистанційної) форм на вивчення дисципліни 

«Інтелектуальна власність» передбачено 54 год. Із врахуванням 

зменшення аудиторного навантаження на студентів і збільшення 
обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний 

план та розподіл навчального часу для магістрів стаціонарної та 
заочної (дистанційної) форм навчання наведено у табл. 2, 3. 

Таблиця 2 

Тематичний план та розподіл робочого часу для магістрів  

стаціонарної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Тема 1. Система інтелектуальної 
власності 

9 2 2 - - 5 

Тема 2. Об’єкти авторського права 
та суміжних прав 

9 2 2 - - 5 

Тема 3. Об’єкти патентного права 
(винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки) 

9 2 2 - - 5 

Тема 4. Знаки індивідуалізації 
товарів та послуг. Нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності 

9 2 2 - - 5 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Разом за змістовим  

модулем 1 
36 8 8   20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

Тема 5. Комерціалізація об’єктів 
права інтелектуальної власності 

9 2 2 - - 5 

Тема 6. Управління правами 

інтелектуальної власності 
9 2 2 - - 5 

Разом за змістовим  

модулем 2 
18 4 4 - - 10 

Усього годин 54 12 12 - - 30 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - 

Усього годин - - - - - - 

 

Таблиця 3 

Тематичний план та розподіл робочого часу для магістрів  

заочної (дистанційної) форми навчання 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Тема 1. Система інтелектуальної 
власності 

8,75 0,5 0,25 - - 8 

Тема 2. Об’єкти авторського права 
та суміжних прав 

8,75 0,5 0,25 - - 8 

Тема 3. Об’єкти патентного права 
(винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки) 

8,75 0,5 0,25 - - 8 

Тема 4. Знаки індивідуалізації 
товарів та послуг. Нетрадиційні 
об’єкти інтелектуальної власності 

8,75 0,5 0,25 - - 8 

Разом за змістовим  

модулем 1 
35 2 1   32 
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продовження табл. 3 
1 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

Тема 5. Комерціалізація об’єктів 
права інтелектуальної власності 

9,5 1 0,5 - - 8 

Тема 6. Управління правами 

інтелектуальної власності 
9,5 1 0,5 - - 8 

Разом за змістовим  

модулем 2 
19 2 1 - - 16 

Усього годин 54 4 2 - - 48 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - 

Усього годин - - - - - - 

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для 
заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікового 

модуля (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Завдання для самостійної роботи студентів із дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 2 3 

1. 

Міжнародне співробітництво в сфері 
інтелектуальної власності 5,0 

8,0 
Еволюція інтелектуальної власності 

2. 

Зміст та загальна характеристика авторських 

договорів. 5,0 

8,0 
Захист авторського права та суміжних прав 

3. 

Сутність радикальної реформи законодавства про 

промислову власність і патентне право України 
5,0 

8,0 
Патентовласники, їх права та обов’язки 
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продовження табл. 4 

1 2 3 

4. 
Правова охорона знаків для товарів і послуг 5,0 

8,0 Захист від недобросовісної конкуренції 

5. 

Економіка інтелектуальної власності 
5,0 

8,0 
Зміст та загальна характеристика ліцензійних 

договорів. 

6. 

Інтелектомотивуючі стилі управління 
5,0 

8,0 
Управління інтелектуальними ресурсами 

організації 
 ВСЬОГО 30/48 

Примітка.  

У чисельнику – дані для студентів денної форми навчання, у знаменнику – 

для заочної форми навчання. 
 

6. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Індивідуальна робота виконується студентами заочної 
(дистанційної) форми навчання – у вигляді контрольної роботи згідно 

варіанту визначеного в методичних вказівках до виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність» для 
студентів спеціальності 8.15010002 «Державна служба». Обсяг 
індивідуальної роботи становить 10-15 сторінок комп’ютерного або 

рукописного тексту.  

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, дискусійні 
запитання. 

 

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання завдань поточного та підсумкового контролю 

проводиться з розрахунку від 0 до 100 балів відповідно до «Порядку 

організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів  
у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС)» затвердженого 

наказом ректора НУВГП від 30.03.2012, №198. 

Основними методами оцінювання знань магістрантів є аналіз 
виконаних завдань, тестування, перевірка письмових завдань. 
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Оцінювання ситуаційних вправ, конкретних ситуацій та інших 

завдань творчого характеру здійснюється за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 
0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів за формами контролю представлено у табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточний контроль 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 

15 15 15 15 20 20 100 

Т – тема лекційного заняття. 
 

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Шкала оцінювання ЕСТS  

Кількість набраних 

балів студентом 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

1 2 3 

90-100 балів А 

зараховано 

82-89 балів В 

74-81 балів С 

64-73 балів D 

60-63 балів Е 
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продовження табл. 6 

1 2 3 

35-59 балів FX 
незараховано, з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів F 
незараховано, з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

Картка оцінки видів навчальної діяльності студента представлена у 

табл. 7. 

 

Таблиця 7 

Картка оцінки видів навчальної діяльності студента 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю та 

звітності 

Максима-

льна кіль-

кість балів 

1 2 3 4 5 

1. Обов’язкові види робіт 

1.1 Відвідування лекцій щотижня 
журнал 

викладача 
0,5 балів  
за лекцію 

1.2 
Відвідування практичних 

занять 
щотижня 

журнал 

викладача 
0,5 балів 
за заняття 

1.3 

Аудиторна самостійна 
робота студентів на 
практичних заняттях 

щотижня 
журнал 

викладача 

0,5 балів за 
практичне 
заняття 

1.4 
Поточне модульне 
контрольне тестування 

згідно 

графіку 

модульні 
завдання 

МК-1 – до 60б 

МК-2 – до 40б 

 Разом балів за обов’язкові види робіт до 100 

2. Вибіркові види робіт 

2.1 
Робота над рефератом за 
узгодженою тему 

впродовж 

семестру 
реферат 

до 5 балів за 
один 

2.2 

Аналітичний огляд 

наукових публікацій за 
узгодженою темою 

впродовж 

семестру 

аналітичний 

огляд 

до 5 балів за 
один 

2.3 
Написання звіту про 

ексклюзивне дослідження 

впродовж 

семестру 
звіт 

до 10 балів за 
один 

2.4 

Виступ із доповіддю на 
студентській науковій 

конференції 

студентська 
наукова 

конференція 

довідка про 

виступ 

до 15 балів за 
виступ 

2.5 

Публікація статті за тема-
тикою курсу «Інтелекту-

альна власність» у наукових 

виданнях 

впродовж 

семестру 

збірник 

статей 

до 15 балів за 
одну 
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Продовження табл. 7 

1 2 3 4 5 

2.6 

Виконання індивідуаль-ної 
науково-дослідної роботи за 
обраною темою 

впродовж 

семестру 
ІНДР до 10 балів 

 
Разом балів за вибіркові види робіт до 30 балів 

3. Стимулюючі види робіт 

3.1 
Активна участь на 
практичних заняттях 

впродовж 

семестру 

журнал 

викладача 
до 1 бал за 
заняття 

3.2 
Дискусійні запитання та 
заперечення 

впродовж 

семестру 

журнал 

викладача 
до 1 балу за 
заняття 

3.3 
Повідомлення, що мають 
науково-практичну цінність 

лекції, 
практичні 
заняття 

журнал 

викладача 
до 1 балу за 
заняття 

 Разом балів за стимулюючі види робіт до 30 балів 

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З  

ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

 

1. Набуття прав на винаходи і корисні моделі. 
2. Варіанти рішень стосовно правової охорони винаходу чи 

корисної моделі. 
3. Об’єкти винаходу (корисної моделі). 
4. Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі) для 

надання правової охорони. 

5. Порядок патентування. 
6. Строк дії патенту. 

7. Дострокове припинення дії патенту. 

8. Права власника патенту. 

9. Патентування за кордоном. 

10. Набуття прав на промисловий зразок та географічне 
зазначення. 

11. Порядок отримання охоронного документа на промисловий 

зразок. 

12. Порядок реєстрації та отримання права на використання 
географічного зазначення. 

13. Значення торговельної марки для підприємства 
14. Навіщо потрібна охорона прав на торговельну марку. 
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15. Порядок одержання охоронного документа на торговельну 

марку. 

16. Вартість набуття прав на торговельну марку. 

17. Строк дії охоронного документа. 
18. Охорона прав на комерційну таємницю. 

19. Авторське право і суміжні права. 
20. Форми охорони авторських прав. 
21. Термін охорони прав авторів. 
22. Охорона суміжних прав. 
23. Мета і основні способи комерціалізації. 
24. Використання об’єктів права інтелектуальної власності у 

власному виробництві. 
25. Передача прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 
26. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу 

підприємства. 
27. Технологія оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
28. Експертиза об’єкта оцінки та визначення мети оцінки. 

29. Вибір підходу до оцінки і методу оцінки. 

30. Постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський облік. 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

12.1. Базова література 
 

1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. 
К.: Паливода А.В., 2006. – 284 с. 

2. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та 
регіональна економіка України. – К.: ЦНЛ, 2006. – 728 с. 

3. Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф., 

Єгоров О.П.,Єрмолін В.М. Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка. – К.: Знання, 2006. – 352 с. 

4. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка. – К.: ЦНЛ, 2006. – 325 с. 

5. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка. – 

Львів. – Магнолія, 2008. – 638 с. 
6. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення 

продуктивних сил та регіональна економіка. К.: Кондор, 2004. – 

344 с. 
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12.2. Допоміжна література 
 

7. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної 
діяльності (організація та управління): Монографія. – Рівне: Ред.-

вид. центр УДУВГП. – 2004. – 174 с. 
8. Волков О.І, Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та 

організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с. 
9. Економіка України: стратегія і політика довгострокового 

розвитку / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. 

прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с. 
10. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. 

Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 328 с. 
11. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. Посіб. 

– К.: Вища шк., 2000. – 223 с. 
12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К: Либідь, 

2006. – 480 с. 
 

Періодичні видання 
 

1. Економіка та держава. 
2. Теорія і практика інтелектуальної власності. 
3. Інтелектуальна власність в Україні. 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України, 

законодавство. 

3. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 
Східноукраїнського національного університету імені Даля. 

4. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені 
Вернадського 

5. http://sips.gov.ua – Державна служба інтелектуальної власності 
України. 

6. http://www.iipl.ukrpatent.org – Інститут інтелектуальної 
власності. 

7. http://www.intelvlas.com.ua – науково-практичний журнал 

«Інтелектуальна власність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


