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1. Програма навчальної дисципліни

Передумови для вивчення дисципліни
Попередні дисципліни

Наступні дисципліни

Основи наукових досліджень

Математичне моделювання та
оптимізація процесів тепломасообміну

Наукові дослідження в галузі
теплоенергетики

Економічне обґрунтування наукових
розробок

Інтелектуальні технології
управління

Магістерська кваліфікаційна робота

Метою викладання дисципліни «Інтелектуальна власність»

є

формування у студентів знань і вмінь в сфері створення та правової
охорони об’єктів інтелектуальної власності, доведення до студентів
розуміння суті інтелектуальної власності та чинного законодавства в цій
галузі. Основним завданням цієї дисципліни є формування у студента
таких компетенцій:
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з фаху.
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
відповідних джерел.
ФК1. Здатність до аналізу та синтезу перспективних напрямків
розвитку технологій галузі
Програмні результати навчання
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління
інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням,
аналізувати,

оформлювати

результати

наукових

та

виробничих

випробувань у вигляді науково-технічної документації, наукових звітів,
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охоронних документів, статей, тез наукових конференцій

Володіти

методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
РН3. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву,
професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН10. Вміти застосовувати на практиці знання та компетенції в
предметній області та розуміння потреб професії.
ЗНАТИ:
-

значення і сутність інтелектуальної власності;

-

особливості захисту інтелектуальної власності і систему її

правової охорони;
-

основні інститути права ІВ;

-

основні законопроекти в галузі права ІВ;

-

відповідальність за порушення прав на об’єкти ІВ;

-

суть авторського права і суміжні права;

-

джерела патентної інформації та методи патентних досліджень

ВМІТИ:
-

працювати з джерелами інформації що стосуються сфері

інтелектуальної власності;
-

оформлювати заявки на об’єкти інтелектуальної власності;

-

застосовувати

на

практиці

елементи

інноваційного

менеджменту;
-

розробляти та впроваджувати заявки на об’єкти права

інтелектуальної власності.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано
90 години 3 кредити EСТS.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну

допомогу

здобувачі

вищої

освіти

можуть

отримати у науково-педагогічних працівників кафедри, які безпосередньо
проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну
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пошту за адресою kaf_zidte@tnu.edu.ua.
Структура навчальної дисципліни
Розділ 1. Система права інтелектуальної власності. Авторське право і
суміжні права.
Тема 1.1. Поняття права інтелектуальної власності. Ретроспектива
становлення системи правової охорони ІВ.
Тема 1.2. Об’єкти та суб’єкти права ІВ.
Тема 1.3. Система законодавства України в галузі ІВ.
Тема 1.4 Державна система правової охорони ІВ.
Розділ 2. Право промислової власності. Винаходи, корисні моделі та
промислові зразки.
Тема 2.1. Особливості правової охорони корисних моделей та
промислових зразків.
Тема 2.2. Поняття службових винаходів.
Тема 2.3. Оформлення і подача заявки на винахід (корисну модель) в
Україні.
Тема 2.4 Міжнародна охорона винаходів (корисних моделей),
промислових зразків. Оформлення заявки на винахід .
Розділ 3. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
учасників цивільного обороту товарів і послуг.
Тема 3.1. Особливості правової охорони знаків для товарів та послуг
(торговельних марок).
Тема 3.2. Особливості правової охорони фірмових найменувань.
Тема 3.3. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на
засоби індивідуалізації.
Тема 3.4. Міжнародна охорона прав на торговельні марки.
Розділ 4. Право інтелектуальної власності: об’єкти авторського права
і суміжних прав
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Тема 4.1. Основні поняття авторського права види об’єктів
авторського права.
Тема 4.2. Правове регулювання правовідносин у сфері авторського
права.
Тема 4.3. Державна реєстрація авторського права.
Розділ 5. Розпорядження майновими правами та захист об’єктів права
інтелектуальної власності
Тема 51. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (види,
способи, особливості, учасники процесу комерціалізації).
Тема 5.2. Ліцензійна форма торгівлі при розпорядженні правами.
Тема 5.3. Ліцензійні договори.
Тема 5.4. Договір комерційної концесії (франчайзинг).
Розділ

6.

Захист

прав

на

об’єкти

інтелектуальної

власності.

Недобросовісна конкуренція
Тема 6.1. Способи порушення прав на об’єкти інтелектуальної
власності.
Тема 6.2. Форми та способи захисту прав.
Тема 6.3. Недобросовісна конкуренція як спосіб порушення права
інтелектуальної власності.
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2.Опис навчальної дисципліни

Найменуваня
показників

Кількість кредитів
-денна форма: 3,0
-заочна форма: 6,0

Кількість розділів – 7

Галузь знань,
Характеристика
навчальної дисципліни
напрям підготовки,
освітньоденна форма заочна форма
кваліфікаційний
навчання
навчання
рівень
Галузь знань 14
«Електрична
інженерія»
Цикл дисциплін, що формують
фахові компетентності

за спеціальність: 144
«Теплоенергетика»

Загальна кількість
годин:
– денна форма:
180 год.
– заочна форма:
180 год.

Рік підготовки:

1-й

1-й
Семестр

1-й

1-й
Лекції

Освітньо
кваліфікаційний
рівень: магістр

30 год.
8 год.
Практичні, семінарські
30 год.
12 год.
Лабораторні
Самостійна робота
120 год.
160 год.
в т.ч. індивідуальні завдання:
Вид контролю:
екзамен
екзамен
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3.Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви
змістових
модулів і тем
1

Денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
с.р усього
л
п лаб інд
л
п лаб інд с.р.
.
2
3
4 5
6
7
8
9
10 11 12 13

Розділ 1. Система права інтелектуальної власності. Авторське право і
суміжні права.
Тема 1.1. Поняття
права
інтелектуальної
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
власності.
Становлення
системи правової
охорони ІВ.
Тема 1.2. Об’єкти
та суб’єкти права
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
ІВ.
Тема 1.3. Система
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
законодавства
України в галузі ІВ.
Тема 1.4 Державна
система правової
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
охорони ІВ.
Розділ 2. Право промислової власності. Винаходи, корисні моделі та
промислові зразки.
Тема 2.1.
Особливості
правової охорони
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
корисних моделей
та промислових
зразків.
Тема 2.2. Поняття
службових
6
1
1
4
5,5 0,25 0,25
5
винаходів.
Тема 2.3.
Оформлення і
подача заявки на
винахід (корисну
модель) в Україні.
Тема 2.4
Міжнародна
охорона винаходів
(корисних
моделей),
промислових
зразків. Подача

6

1

1

4

5,5

0,25 0,25

5

6

1

1

4

5,5

0,25 0,25

5
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заявки на винахід .
Розділ 3. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Тема 3.1.
Особливості
правової охорони
знаків для товарів
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
та послуг
(торговельних
марок).
Тема 3.2.
Особливості
6
1
1
4
5,75 0,25 0.5
5
правової охорони
фірмових
найменувань.
Тема 3.3. Термін дії
майнових прав
5
інтелектуальної
6
1
1
4 5,75 0,25 0,5
власності на засоби
індивідуалізації.
Тема 3.4.
Міжнародна
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5 5
охорона прав на
торговельні марки.
Розділ 4. Право інтелектуальної власності: об’єкти авторського права і
суміжних прав
Тема 4.2. Охорона
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5 5
топології
інтегральних
мікросхем.
Тема 4.3.
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
Комерційна
таємниця як об’єкт
інтелектуальної
власності.
6
1
1
4
11
0,5
0,5
10
Тема 4.4. Охорона
прав на наукові
відкриття.
Розділ 5. Право інтелектуальної власності: об'єкти авторського права і
суміжних прав
Тема 5.1. Основні
поняття
авторського права
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
види об’єктів
авторського права.
Тема 5.2. Правове
регулювання
правовідносин у
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
сфері авторського
права.
Тема 5.3. Державна
реєстрація
6
1
1
4
6
0,5
0,5
5
авторського права
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на твір.
Розділ 6. Розпорядження майновими правами та захист об’єктів права
інтелектуальної власності
Тема 6.1.
Комерціалізація
об’єктів
інтелектуальної
власності (види,
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
способи,
особливості,
учасники процесу
комерціалізації).
Тема 6.2.
Ліцензійна форма
торгівлі при
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
розпорядженні
правами.
Тема 6.3.
Ліцензійні
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
договори.
Тема 6.4. Договір
комерційної
6
1
1
4
5,75 0,25 0,5
5
концесії
(франчайзинг).
Розділ 7. 3ахист прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Недобросовісна конкуренція
Тема 7.1. Способи
порушення прав на
об’єкти
12
2
2
8
11
0,5
0,5
10
інтелектуальної
власності.
Тема 7.2. Форми та
способи захисту
12
2
2
8
11
0,5
0,5
10
прав.
Тема 7.3.
Недобросовісна
конкуренція як
спосіб порушення
12
2
2
8
11,5 0,5
1
10
права
інтелектуальної
власності.
Тема 7.4. Види
недобросовісної
12
2
2
8
11,5 0,5
1
10
конкуренції.
Усього годин

180

30

30

120

180

8

12

-

-

160
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4.Плани семінарських занять
№
з/п

Кількість годин
денна/заочна

Назва теми
Основні засади інноваційного розвитку.
Література: 4, с.10-22, 67-129.
Підприємство як основний суб’єкт реалізації
нововведень.
Література: 4, с.214-315.
Управління вибором інноваційних проектів і
формування інноваційної програми.
Література: 3, с.226-244.
Джерела фінансування інноваційних проектів.
Управління реалізацією інноваційних
проектів.
Література: 3, с.270-298,373-391..

1
2

3

4
5

6/2
5/2

3/2
6/2
10/4

Разом

30/12

5. Завдання самостійної роботи

Вимоги до організації самостійної роботи здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти та структура навчальних завдань
визначаються робочою програмою дисципліни. Основними завданнями
самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
є опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять,
виконання поточних навчальних практичних завдань, самостійне вивчення
окремих

тем

дисципліни.

Самостійна

робота

здійснюється

під

керівництвом викладача.
Самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного
матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних
термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до семінарських
занять; підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене
опрацювання

окремих

лекційних

тем

або

питань;

виконання

індивідуальних завдань (вирішення розрахункових індивідуальних та
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комплексних завдань) за вивченою темою; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; аналітичний
розгляд наукової публікації; підготовку до контрольних робіт та інших
форм

поточного

контролю;

підготовку

до

поточного

контролю

(колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу, з метою підготовки до
семестрового екзамену.
6.Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання - форма навчального заняття, спрямована на
формування вмінь та навичок роботи з літературними джерелами у
паперовому та електронному вигляді.
7.Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів
навчання дисципліни є: поточні контрольні роботи, тести, презентації
результатів виконаних завдань, екзамен.
Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
1.

Розвиток теорій права інтелектуальної власності.

2.

Історія правового регулювання відносин інтелектуальної

власності.
3.

Класицизм і прагматизм як підходи до побудови законодавства

у сфері інтелектуальної власності.
4.

Державна політика у сфері охорони та захисту прав

інтелектуальної власності.
5.

Етапи створення державної системи правової охорони та

захисту прав інтелектуальної власності в Україні.
6.

Держава та її уповноважені органи як суб’єкти охорони та

захисту права інтелектуальної власності.
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7.

Етапи розвитку авторського права.

8.

Історія виникнення та розвитку суміжних прав.

9.

Колективне управління авторськими й суміжними правами.

10.

Еволюція правового регулювання суміжних прав в контексті

європейської інтеграції України .
11.

Засоби захисту та охорони авторських і суміжних прав.

12.

Види порушення авторського права і суміжних прав за

законодавством України.
13.

Поняття та визначення контрафактних порушень авторських і

суміжних прав.
14.

Піратство та його види.

15.

Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та

охорони.
16.

Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.

17.

Винаходи як об’єкти патентного права.

18.

Корисні моделі як об’єкти патентного права.

19.

Промислові зразки як об’єкти патентного права.

20.

Порядок набуття прав промислової власності.

21.

Правове регулювання секретних винаходів.

22.

Тенденції розвитку законодавства України у сфері права

промислової власності.
23.

Етапи розвитку права промислової власності.

24.

Наукові відкриття як об’єкти права інтелектуальної власності.

25.

Топографії

інтегральних

мікросхем

як

об’єкти

права

інтелектуальної власності.
26.

Раціоналізаторські пропозиції як об’єкти права інтелектуальної

власності.
27.

Сорти рослин і породи тварин (селекційні досягнення) як

об’єкти права інтелектуальної власності.
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28.

Комерційна

таємниця

і

ноу-хау

як

об’єкти

права

інтелектуальної власності.
29.

Досвід зарубіжних країн у сфері захисту прав на нетрадиційні

об’єкти права інтелектуальної власності.
30.

Ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної

власності.
31.

Авторські договори.

32.

Договори на створення і використання результатів науково-

технічної діяльності.
33.

Міжнародні договори у сфері права промислової власності.

34.

Спадкування майнових прав інтелектуальної власності.

35.

Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та

охорони.
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8. Критерії та система оцінювання результатів навчання

Розліл 7

Розліл 6

Сума
Розліл 5

8
балів

Розліл 4

Розліл 2

8
балів

Розліл 3

Розліл 1

Розліли

8
9
9
9
балів балів балів балів
Підсумковий контроль
Максимальна сума балів

60 балів

9
балів
40 балів
100 балів

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка в Оцінка за національною
шкалою
балах

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

80-89
75-79
66-74
60-65

добре

B
C
D
E

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу

30-59
0-29

задовільно
незадовільно

FX
F

Оцінка «відмінно» - всі завдання виконано в повному обсязі,
виявлено вміння студента творчо застосовувати отримані з фахових
предметів знання, пов'язані з особливостями професійної діяльності.
Студент сумлінно виконував всі завдання, удосконалював на практиці свої
знання зі спеціальності, навички етичної поведінки в офіційно-діловій
сфері.
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Оцінка «добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо
повно. Студент виконував завдання, удосконалював на практиці свої
знання зі спеціальності.
Оцінка «задовільно» - завдання виконано з помилками. Виконано не
всі завдання, але значна їх частина, або були допущені неточності.
Оцінка «незадовільно» - більшість завдань невиконані.

10. Рекомендовані джерела інформації
Основні
1. Інтелектуальна власність. Підручник. / М.М. Капінос, Е.Т. Лерантович,
М.М. Солощук. - X.: НТУ «ХПІ», 2016. - 348 с.
2. Інтелектуальнавласність в Україні: правові засади та практика. - Наук.практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького / С.О.Довгий,
В.С.Дроб'язко, В.О.Жаров та ін.; За ред. Г.І.Миронюка, В.С.Дроб'язка. К.: ВидавничийДім "Ін Юре", 1999.
3. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентіввищихнавч.
закладів

/

За

ред.

О.А.Підопригори,

О.Д.Святоцького.

-

К.:

Видавничийдім "Ін-Юре", 2002, - 624 с.
4. Право интеллектуальной собственности. Академ, курс; Учебник для
студентов

высших

учебн.

заведений

/

Под

ред.

О.П.Орлюк,

О.Д.Святоцького. - К.: Издательской Дом "1н Юре". 2006. - 720 с.
5. Базилевич В.Д. Інтелектуальнавласність: Підручник. - К.: Знання, 2006.431с.
6. ФордзюнЮ.І., КабаційВ.М. Основи інтелектуальної власності: навч.
посібн. Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій - К.: Кондор-Видавництво, 2013. 208с.
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7. ЦыбулевП.Н.

Чеботарев

В.П.,

Зинов

В.Г.,

СуиниЮ.

Управлениеинтеллектуальной собственностью: монография / под ред.
П.Н. Цыбулева. - К.: «К.И.С.», 2005. - 448с
8. Дробязко В.С. Дробязко Р.В. Право интеллектуальноисобственности :
учеб, пособ. - К.: ЮринкомИнтер, 2004. - 512 с
9. Зинов В.Г. Управлениеинтеллектуальнойсобственностью : учеб, пособ.
- М.: Дело, 2003. - 512 с
10.Жаров В.О. Захист інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2006. - 88с
11.Цивільний Кодекс України. Книга четверта. Право інтелектуальної
власності (Закон України від 16.01.2003 № 435-IV)/ Уклад. О. Руденок.
- X.: Фактор, 2003. - 472 с

Додаткова література:
12.Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну
власність: абетка / За заг. ред. М.В.Паладія. - К.: ТОВ "Альфа-ПІК",
2004. - 56 с.
13.Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний
посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
14.Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від
05.07.1994, № 850-IV, ред. від 16.10.2012.
15. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від
15.12.1993, № 850-ІУ, ред. від 16.10.2012.
16. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», від
15.12.1993, № 3689-ХІІ, ред. від 09.04.2015.
17. Закон України «Про авторське право та суміжні права», від 23.12.1993,
3792-ХІІ, ред. від 23.03.2017 р.

Інформаційні ресурси:
18.1.Сайт

ДП

«Український

інститут

промислової

http://www.uipv.org/
19.2.Цифрова патентна бібліотека http://librarv.uipv.org/.

власності»
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20.3.Сайт

Всесвітньої

організації

інтелектуальної

власності

http://www.wipo.int/portal/ru/
21.4.Сайт науково-дослідного інституту інтелектуальної власності http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/

