
 

Заклад вищої освіти 

«Міжнародний науково-технічний університет  

імені академіка Юрія Бугая» 

Кафедра права 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Силабус навчальної дисципліни 

на 2021/2022 навчальний рік 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Денна 

Обсяг дисципліни 

(кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин) 

4 кредити/120 годин 

Семестровий 

контроль/ 

контрольні заходи 

Модульний контроль 

Мова викладання Українська 

Формат навчальної 

дисципліни 
Змішаний (blended) 

Викладач 

 

ДЕРКАЧЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент кафедри права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: -  

Профайл викладача: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=APxJmDsAAAAJ&

hl=uk 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3019-9730 

Телефон: +380955554110 

E-mail: j.derkachenko@istu.edu.ua 

Розміщення курсу Код курсу Google classroom:  hzd6k4p 

Посилання Meet:  
https://meet.google.com/lookup/amnxuloi3b 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=APxJmDsAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=APxJmDsAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-3019-9730


Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни 

Навчальний курс «Право інтелектуальної власності» розрахований на 

студентів закладів вищої освіти правових спеціальностей з урахуванням наявності 

у них базового рівня знань (середньої освіти), які навчаються за освітньо-

професійними програмами підготовки бакалавра. Він побудований відповідно до 

вимог Європейської Кредитно- Трансферної системи (ECTS).  

Метою курсу викладання навчальної дисципліни «Право інтелектуальної 

власності» є забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості 

шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної 

власності. Така необхідність викликана з’ясуванням слухачами не лише нагальних 

проблем розуміння сучасного стану законодавчої бази, що забезпечує належне 

функціонування учасників (суб’єктів) відповідних правовідносин, але й 

можливістю прогнозування ними подальших шляхів (тенденцій) її розвитку. 

Предмет дисципліни «Право інтелектуальної власності»: система правових 

відносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та 

особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

Після завершення вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» 

отримані студентом знання, вміння та навички допомагають слухачам поглибити 

свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні 

зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі; прищеплюють слухачам 

комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої 

професійної майстерності; глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в 

чинне законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його 

норми до конкретних правових ситуацій. 

Результати навчання за дисципліною (РН): 

РН 1. Вміти обстежувати об'єкти та процеси у предметних галузях дослідження 

(комп’ютеризації), здійснювати їх аналіз. 

РН 2. Вміти вибирати та формулювати проблему дослідження, шукати 

необхідну наукову інформацію, обирати методологічну основу дослідження, 

реферувати літературні джерела. 

РН 3. Вміти формулювати об’єкт і предмет дослідження, формулювати і 

перевіряти наукові гіпотези, формувати комплекс методик для дослідження обраного 

предмету. 

РН 4. Вміти збирати емпіричні дані, проводити обробку та інтерпретацію 

емпіричних даних. 

РН 5. Вміти оформлювати наукові звіти, представляти результат дослідження 

на наукових конференціях та семінарах. 

РН 6. Вміти аналізувати наукові статті та патенти, знаходити (виявляти) 

невирішені проблеми, розробляти особисті статті та інші наукові матеріали, 

планувати наукові дослідження. 

  

 



2. Пререквізити та постреквізити 

Пререквізити: базові знання в галузі інформаційних технологій та 

правознавства. 

Постреквізити: «Переддипломна практика», «Дипломне проектування». 

3. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ. 
Тема 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 
Тема 2. Суб’єкти, об’єкти та зміст права інтелектуальної власності. 

Тема 3. Авторське право та суміжні права: загальні положення та захист. 

Тема 4. Патентне право: загальні положення та захист. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Тема 5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і послуг: 

загальні положення та захист. 

Тема 6. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та 

суміжних прав. 
Тема 7. Загальні положення охорони і захисту права інтелектуальної власності. 
Тема 8. Способи захисту права інтелектуальної власності. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна література 

1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: [навч. посіб.] / С.В. 

Бондаренко. 

2. К.: Ін-т. інт. власн. і права, 2019. – 260 с. 

3. Бутнік – Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності / О. Б. 

Бутнік- Сіверський. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2015. – 296 с. 

4. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльн-правовий аналіз): 

[монограф.] 

5. / Т.С. Демченко. – Ін-т. держави і права ім. М. В. Корецького НАН 

України, 2018. – 184 с. 

6. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: [навч. 

посіб.] / В.О. Жаров. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2015. – 88 с. 

7. Кожарская И.Ю. Патентное право / И.Ю. Кожарская, Б.Г. Прахов. – К.: 

Інст. інт. власн. і права, 2019. – 140 с. 

8. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою 

власністю: [монограф.] / П.П. Крайнєв. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2017. – 448 с. 

9. Крайнєв П.П. Патентування винаходів в Україні: [монограф.] / Крайнєв 

П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2019. – 340 с. 

10. Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. 

Мендрул, В.С. Карцев. – К.: ООО “Полиграф-Информ”, 2018. – 264 с. 

11. Цибульов П. М. Популярно про інтелектуальну власність / П.М. 

Цибульов, В.П. Чеботарьов. – К.: ТОВ “Альфа – ПІК”, 2015. – 56 с. 

12. Тофило А.В. Экспертиза обьектов интеллектуальной собственности: 

заявки на изобретения и полезные модели / А.В. Тофило. – К.: Інст. інт. власн. і 

права, 2017. – 176 с. 



13. Андрощук Г. К, Работягова Л. I. Патентне право: правова охорона 

винаходів: Навч. посіб. К.: МАУП. 1999. 232 с. 

14. Афанасьєва К. О. Авторське право: Практ. посіб. К.: Атіка, 2006. 224 с. 

15. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. І.І. 

Верба, В.О. Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: НТУУ«КПІ», 

2013. 262 с.. 

16. Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та 

захисту. К. Акад. правових наук України. НДІ приватного права та 

підприємництва, 2003. 256 с. 

17. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.: 2-е вид. , 

перероб. і доп. К.: ЦНЛ, 2006. 278 с. 

18. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. 

посіб. К.: Юрінком Інтер, 2004. 511 с. 

19. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і 

національного законодавства та їх правозастосування: Практ. посіб. К., 2007. –448 с. 

20. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: 

Підручник. М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон та ін. К.: Професіонал, 

2005. 448с. 

21. Кириченко І. А. Судова експертиза: охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності: Навч. посіб. К.: ЗАТ «Ін-т. інтелект.власності», 2003. 144 

с. 

22. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – Харків: 

ХНАМГ, 2008. 149 с. 

23. Макода В. Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К., 2000. 

172 с. 

24. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. І. О. Мікульонок. – 

3-тє вид., переробл. і допов. К. : НТУУ«КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр. с. 228. 

25. Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: 

цивільно- правовий аспект. Ірпінь, 2001. 135 с. 

26. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної 

власності в України. Х., 2002. 362 с. 

27. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. О.А. 

Підопригора, О.Д. Святоцький (заг. ред.) – К.: ІнЮре, 2003. – 236 с. 

28. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие Под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с. 

29. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті. К.: Школа, 2004. – 144 с. 

30. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. 

Закладів. О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. 

Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с. 

31. Право інтелектуальної власності. О. А. Підопригора,О. Д. Святоцький 2-ге 

вид. К.: ІнЮре, 2004. С. 670. 

32. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство 

України. За ред. Ю. М. Капіци; Кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В.П. 

Воробйов та ін. К.: Слово, 2006. 1104 с. 

33. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до 

Цивільного кодексу України . За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В.О. 

Жарова. – К.: Парламент, 2006. 432 с. 



34. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч. – 2-ге 

вид. перероб. і доп. К.: Істина, 2007. 816 с. 

35. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління 

інтелектуальною власністю: Монографія. К., 2005. 448 с. 

36. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. Т. 1 В. І. Борисова, Л.М. 

Баранова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 

В. Л. Яроцького. К.: Юрінком Інтер, 2004. 480 с. 

37. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. О. В. Дзера, Д. В. 

Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. 2-е вид., доп. і 

перероб. К.: Юрінком Інтер, 2005. Кн. 1. 736 с. 

38. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 3-є 

вид., перероб. і доп. За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. 

–К.: Юрінком Інтер, 2008. Т. 1. 832 с. 

39. Цивільний Кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 ч. За заг. 

ред. Я.М. Шевченко. К.: ІнЮре, 2004. Ч. 1. 692 с. 

40. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Романь В. Г. Науково-

практичний коментар до цивільного законодавства України. К.: АСК, 2004. Т. ІІ: 

Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право. 624 c. 

Допоміжна література 

1. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): 

Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 184 

с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Зб. наук. ст. Ю. 

С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький (заг. ред.). К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2002. – 424 с. 

3. Крайнев П. Інтелектуальна економіка. Управління промисловою власністю. 

К.: ІнЮре, 2004. 448 с. 

4. Ланцик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фран. М.: Ладомир; Изд-во 

ЮНЕСКО, 2002. 788 с. 

5. Линет Оуэн. Приобретение и продажа авторских прав на литературные 

произведения. М.: Статут, 2000. 215 с. 

6. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. СПб.: 

ПИТЕР, 2001. 719 с. 

7. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті. К.: Школа, 2004. 144 с. 

8. Селіванов М. В. Захист права на комп’ютерні програми (авторсько-правовий 

аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. Х., 2002. 

9. Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 

1891. – 313 с. 

10. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності (авторсько-правовий 

аспект) Монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 368 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства 

http://www.ep.espasenet.com або http://www.european-patent-office.org. 

2. Сайт Верховної Ради України ― www.zakon1.rada.gov.ua. 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ― www.nbuv.gov.ua 

4. Київська центральна міська публічна бібліотека ім. Лесі Українки ― 

http://lucl.lucl.kiev.ua 

http://www.ep.espasenet.com/
http://www.european-patent-office.org/
http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lucl.lucl.kiev.ua/


Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни 

№ 

тижня 
Тема Заняття 

Результат 

навчання 

Контрольний 

захід 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1. СИСТЕМА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

3 Т №1. Загальна 

характеристика 

права 

інтелектуальної 

власності 

Л №1. Загальна характеристика 

права інтелектуальної власності 
РН №№ 1-2 МК №1 

4 

ПЗ №1. Інтелектуальна діяльність 

як складова творчого процесу та 

соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

РН №№ 1-2 МК №1 

4 
Т №2. Суб’єкти, 

об’єкти та зміст 

права 

інтелектуальної 

власності 

Л №2. Суб’єкти, об’єкти та зміст 

права інтелектуальної власності 
РН № 2 МК №1 

5 
ПЗ №2. Складові сучасної 

системи інтелектуальної власності 
РН № 2 МК №1  

5 Т №3. Авторське 

право та суміжні 

права: загальні 

положення та 

захист 

Л №3. Авторське право та 

суміжні права: загальні 

положення та захист 

РН № 2 МК №1 

6 

ПЗ №3. Стандарти виникнення 

(набуття) прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 

РН № 2 МК №1 

6-7 
Т №4. Патентне 

право: загальні 

положення та 

захист 

Л №4. Патентне право: загальні 

положення та захист 
РН № 2 МК №1 

8 

ПЗ №4. Дослідження 

можливостей сучасного 

антивірусного програмного 

забезпечення 

РН № 2 МК №1 

8 Модульний контроль №1 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

9 

Т №5. Засоби 

індивідуалізації 

учасників 

цивільного обігу, 

їх товарів і 

послуг: загальні 

положення та 

захист 

Л №5. Засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обігу, їх 

товарів і послуг: загальні 

положення та захист. 
РН № 3 МК №2 

10 
ПЗ №5. Договори у сфері 

інтелектуальної власності 

11 
Т №6. 
Колективне 

управління 

майновими 

правами суб’єктів 

авторських та 

суміжних прав 

Л №6. Колективне управління 

майновими правами суб’єктів 

авторських та суміжних прав 

РН № 3 МК №2 

12 

ПЗ №6. Сучасні центри 

дослідження і освіти в сфері 

інтелектуальної власності 

13 

Т №7. Загальні 

положення 

охорони і захисту 

Л №7. Загальні положення 

охорони і захисту права 

інтелектуальної власності 

РН № 3 МК №2 



14 

права 

інтелектуальної 

власності 

ПЗ №7. Міжнародна охорона 

інтелектуальної власності 
РН № 3 МК №2 

14-15 

Т №8. Способи 

захисту права 

інтелектуальної 

власності 

Л №8. Взаємодія державних 

органів та приватних компаній у 

сфері кібербезпеки 

РН № 4 МК №2 

16 
ПЗ №8. Міжнародна система 

захисту інтелектуальної власності 
РН № 4 МК №2 

16 Модульний контроль №2 

Необхідно вставити в таблицю РН 5 та 6. 

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Важливим елементом опанування змісту дисципліни є самостійна робота 

здобувачів під керівництвом викладача. Вона передбачає опрацювання навчальної 

літератури з дисципліни, наукової літератури й аналітичних даних за темою наукових 

досліджень здобувача, робота з комп’ютером, виконання письмових завдань, 

опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до семінарських і практичних занять, 

оформлення проведених наукових досліджень у вигляді тез наукових конференцій та 

наукових статей. 

Підготовка до виступів за темами власних досліджень із дотриманням вимог 

щодо проведення та оформлення результатів наукових досліджень у вигляді тез, 

наукових статей, препринту. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни 

Організація освітнього процесу 

Згідно графіку навчального процесу, за розкладом занять, який розміщено на 

офіційному сайті МНТУ. 

Правила відвідування занять 

Здобувачі вищої освіти мають відвідувати аудиторні заняття згідно з 

розкладом, без запізнень. Освітня діяльність та відвідування здобувачами вищої 

освіти занять регламентується «Правилами внутрішнього розпорядку для студентів 

МНТУ». 

Пропущені заняття відпрацьовуються в часи самостійної підготовки та у 

встановлені викладачем терміни. 

Відвідування лекцій, практичних занять, а також відсутність на них, не 

оцінюється. Проте, здобувачам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них 

викладається теоретичний матеріал та демонструються різноманітні методи 

розв’язування прикладних задач, розвиваються навички та вміння в області 

забезпечення безпеки інформаційних систем. 

Правила поведінки на заняттях 

Норми етичної поведінки учасників академічної спільноти визначені у Кодексі 

академічної етики ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая». 

 



Правила захисту практичних робіт 

Звіти з практичних робіт, оформлені у відповідності до вимог методичних 

рекомендацій, повинні бути захищені не пізніше наступного практичного заняття. 

Звіт з останнього практичного заняття повинен бути захищений до дня захисту 

індивідуального завдання. 

Захист звітів з практичних робіт може проводитись: безпосередньо під час 

поточного практичного заняття, на наступному практичному занятті, у час, що 

відведений для консультацій. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Після отримання коментарів від викладача з аргументацією щодо оцінки, 

здобувач вищої освіти має право в індивідуальному порядку задати всі питання, які 

його/її цікавлять стосовно результатів контрольних заходів оцінювання. Якщо 

здобувач вищої освіти категорично не погоджуються з оцінкою, він/вона мають 

також навести аргументи щодо своєї позиції. 

Порядок подання апеляційних скарг на результати підсумкового контролю 

визначено у Положенні про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая». 

Правила призначення заохочувальних та штрафних балів 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Бал Критерій Бал 

Участь у міжнародних, 

всеукраїнських або інших заходах 

(конкурсах) за тематикою навчальної 

дисципліни 

3 бали 

Порушення термінів виконання та 

захисту звітів з практичних робіт (за 

кожну роботу) 
-2 бали 

Вдосконалення навчально-

матеріальної бази кафедри 
≤ 5 

балів 

Злісне невиконання мір техніки 

безпеки при проведенні навчальних 

занять (за кожний випадок) 

-5 балів 

Участь у роботі наукового гуртка 

кафедри за тематикою навчальної 

дисципліни 

5 балів 

 

 

Політика дедлайнів та перескладань 

Усі завдання виконуються у зазначені дати та час. Здобувачі несуть 

відповідальність за управління своїм часом, щоб завдання та проекти могли бути 

подані до встановленого терміну. 

Політика перескладань визначена у Положенні про рейтингову систему 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ЗВО «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». 

Загальна оцінка після перескладання (ліквідації академічної заборгованості) 

знижується на 10%. 

Політика щодо академічної доброчесності 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності та недопущення плагіату 

під час виконання завдань.  

Дотримання умов «Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників ЗВО «МНТУ» та Кодексу академічної 

етики. 

Списування під час виконання контрольних робіт та модульних тестів 

заборонені.  




