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1. Опис програми навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань,  
спеціальність,  
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

 денна  
форма  

навчання 

заочна  
форма  

навчання 

Кількість креди-
тів – 3 

Галузі знань 
27 «Транспорт», 

18 «Виробництво 

та технології» 

За вибором університету 

Модулів – 1 

Спеціальності 

275.03 «Транспор-

тні технології (на 

автомобільному 

транспорті)», 184 

«Гірництво» 

Рік підготовки: 

Змістових моду-
лів – 2 

5-й 6-й 

Індивідуальне 
науково-дослід-
не завдання:   
не передбачене 

Семестр 

Загальна кіль-
кість годин – 90 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної фор-

ми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної робо-
ти студента – 4 

 

Рівень вищої 

освіти:  

спеціаліст,  
магістр 

 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання: 

-   

Вид контролю:  

залік 
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Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самос-

тійної і індивідуальної роботи становить (%): 
- для денної форми навчання – 50%; 

- для заочної форми навчання – 5%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» – 

формування знань про об’єкти інтелектуальної власності, офор-

млення та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Завданням навчальної  дисципліни «Інтелектуальна влас-

ність» є вивчення категорій і понять основ наукової діяльності 

та інтелектуальної власності, законів України і міжнародних 

договорів про інтелектуальну власність; набуття навиків визна-

чення об’єктів інтелектуальної власності, підготовки заявочних 

матеріалів на оформлення прав на об’єкти промислової власнос-

ті, оцінки вартості і дотримання прав інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент пови-

нен:  

знати: місце і роль інтелектуальної власності в економічному 

та соціальному розвитку суспільства; об’єкти і суб’єкти права 

інтелектуальної власності; основи економіки інтелектуальної 

власності; основні аспекти захисту прав інтелектуальної власно-

сті; еволюцію права інтелектуальної власності; міжнародні кон-

венції та угоди в сфері інтелектуальної власності. 

вміти: визначати об’єкти  і суб’єкти права інтелектуальної 

власності; підготувати заявочні матеріали щодо оформлення 

юридичних прав на об’єкти промислової власності; вибрати під-

ходи та методи для оцінки вартості прав інтелектуальної влас-

ності; дати оцінку характеру порушення прав інтелектуальної 

власності, якщо такі є. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Основи наукових досліджень і інте-

лектуальна власність. 
Тема 1. Система інтелектуальної власності. 
Вступ. Поняття і об’єкти інтелектуальної власності. Історія і 

еволюція інтелектуальної власності. Право інтелектуальної вла-

сності. Законодавство України з інтелектуальної власності. Мі-

жнародні конвенції з інтелектуальної власності. 

Тема 2. Об’єкт права промислової власності (винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки). 

Поняття, ознаки, умови правової охорони. 

Тема 3. Оформлення прав на об’єкти промислової влас-
ності.  

Етапи оформлення прав. Заява. Опис. Формула винаходу. 

Реферат. Експертиза заявки. 

Тема 4. Суб’єкти права промислової власності і їх права.  

Автори. Патентовласники. Патентне відомство. Апеляційна 

палата. Патентні повірені. Права авторів. Обов’язки патентовла-

сників. Порушення прав. Захист прав. 

Тема 5. Патентний пошук. 
Мета пошуку. Стратегія пошуку. Джерела пошуку. 

 

Змістовий модуль 2. Авторське право. 
Тема 6. Право інтелектуальної власності на наукове відк-

риття. 
Поняття і правові ознаки відкриття. Об’єкти наукового відк-

риття. Оформлення прав і право інтелектуальної власності на 

наукове відкриття. 
Тема 7. Право інтелектуальної власності на раціоналіза-

торську пропозицію.  
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Поняття раціоналізаторської пропозиції. Оформлення прав і 

право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропози-

цію.  

Тема 8. Міжнародні договори з інтелектуальної власності. 
Паризька конвенція про охорону промислової власності. До-

говір про патентну кооперацію (РСТ). Гаазька угода про міжна-

родне депонування промислових зразків. Угода про торгівельні 

аспекти прав інтелектуальної власності («TR i PS»). 

Тема 9. Економіка інтелектуальної власності. 
Поняття економіки інтелектуальної власності. Оцінка вартос-

ті інтелектуальної власності. Облік, комерціалізація, оподатку-

вання активів інтелектуальної власності. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем     

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п  лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи наукових досліджень і 

інтелектуальна власність. 
Тема 1. Система 

інтелектуальної 

власності. 

6 1 1 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 2. Об’єкт 

права промис-

лової власності 

(винаходи, ко-

рисні моделі, 

промислові зра-

зки). 

8 2 2 - - 4 6 - - - - 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 3. Оформ-

лення прав на 

об’єкти проми-

слової власнос-

ті.  

12 2 2 - - 8 14 1 1 - - 12 

Тема 4. Суб’-

єкти права про-

мислової влас-

ності і їх права.  

10 1 1 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 5. Патент-

ний пошук. 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Разом за змісто-
вим модулем 1  

46 8 8 - - 30 38 1 1 - - 36 

Змістовий модуль 2. Авторське право. 
Тема 6. Право 

інтелектуаль-

ної власності 

на наукове від-

криття. 

12 2 2 - - 8 8 - - - - 8 

Тема 7. Право 

інтелектуаль-

ної власності 

на раціоналіза-

торську пропо-

зицію.  

12 2 2 - - 8 18 1 1 - - 16 

Тема 8. Між-

народні дого-

вори з інтелек-

туальної влас-

ності. 

11 2 1 - - 8 16 - - - - 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 9. Еконо-

міка інтелекту-

альної власно-

сті. 

9 2 1 - - 6 10 - - - - 10 

Разом за змісто-
вим модулем 2  

44 8 6 - - 30 52 1 1 - - 50 

Усього годин 90 16 14 - - 60 90 2 2 - - 86 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 - - 60 90 2 2 - - 86 
 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма  

заочна 

 форма  

1. Патентна інформація та документація 2 1 

2. Патентні дослідження: пошук докуме-

нтів для визначення рівня техніки 

2 - 

3. Оформлення заявки на винахід 2 1 

4. Оформлення заявки на винахід. Опис 

винаходу 

2 - 

5. Оформлення заявки на винахід 2 - 

6. Форми документів і порядок їх запов-

нення для проведення процедури «Мо-

зковий штурм» 

2 - 

7. Економіка інтелектуальної власності 2 - 

Разом 14 2 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної фо-

рми навчання: 
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- підготовка до аудиторних занять  (0,5 год./1 год. занять) – 

15 год.;  

- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит 

ЄКТС) – 18 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які ви-

кладаються на лекціях, – 27 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
  

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  
форма 

заочна 
форма 

1. Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» 

№ 1771-ІІІ від 01.06.2000 р. 

6 20 

2. Закон України «Про охорону прав на 

промислові зразки» № 3688-ХІІ від 

15.12.1993 р. 

7 22 

3. Договір про патентну кооперацію 

(РСТ) від 03.02.1984 р. 

7 22 

4. Договір про патентне право (PLT) та 

інструкція до Договору про патентне 

право від 01.06.2000 р. 

7 22 

Разом 27 86 
 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презента-

ція (у програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, 

ілюстративні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 
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- використовується роздатковий матеріал (наочність) для 

формування у студентів системного мислення, розвитку 

пам’яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання; 

- проводиться ділове та психологічне тестування. 

 

8. Методи контролю  
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змісто-

вим модулем включають тестові питання (одна правильна від-

повідь з чотирьох запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних за-

вдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що вико-

нуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві по-

милки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на за-

вдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументо-

вані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента недостатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

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

 

9. Розподіл балів за формами контролю 
 

Модуль 1: поточне тестування 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 Т-9  

 

100 

2 27 22 6 9 9 9 7 9 

66 34 

Т1, Т2, ..., Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання знань за ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 зараховано 

82-89 
зараховано 

74–81 

64-73 
зараховано 

60-63 

35-59 
не зараховано  

з можливістю 

 повторного складання 

0-34 

не зараховано  

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інтелекту-

альна власність» включає: 

1. Конспект лекцій на паперових носіях. 

2. Конспект лекцій на електронних носіях. 

3. Нормативні документи Міністерства освіти і науки Украї-

ни. 

4. Ілюстративні матеріали щодо структури складових EКТС. 
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11. Рекомендована література 

Базова 
1. Право інтелектуальної власності: академічний курс: Під-

ручник для студентів ВНЗ / О.А. Підіпригара, О.А. Бутнік  / За 

ред. О.А. Підіпригори. – К.: Концерн «Видавничий дім» ІнЮре, 

2004. – 272 с. 

2. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної вла-

сності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 1771-ІІІ від 

01.06.2000 р. 

4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» 

№ 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. 

5. Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 03.02.1984 р. 

 
Допоміжна 

1. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видав-

ництво «Ін Юре», 1999. – 578 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і прак-

тика. У 4-х томах / За ред. А.Д. Святоцького. – Т. 1. Введення в 

інтелектуальну власність. – Т. 2. Авторське право і суміжні пра-

ва, 476 с. – Т. 3. Промислова власність, 666 с. – Т. 4. Оцінка ін-

телектуальної власності. Бухгалтерський облік. 

3. Правила складання та подання заявки на винахід та заявки 

на корисну модель. – Рівне: ЦНТЕІ, 2004. – 48 с. 

4. Нормативні документи з питань винахідництва і раціоналі-

заторства. – К.:   УкрІНТЕІ, 2000. – 76 с. 

5. Окремі економічні та періодичні аспекти інтелектуальної 

власності. – Рівне: ЦНТЕІ, 2005. – 57 с. 
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Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державна служба статистики України / [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 

6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

6.  Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 

8. Електронний ресурс розміщення в цифровому репозиторії  

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

 


