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Загальна характеристика дисципліни 

 
Анотація навчальної дисципліни 

Україна знаходиться на сучасному етапі розвитку ринкової економіки, що передбачає високий рівень 

творчої діяльності, освіти, інтелектуальної власності. Охорона інтелектуальної власності відіграє важливу роль у 

різних галузях діяльності: виробничий, підприємницькій, освітній тощо. Інтелектуальна власність полягає у 

закріпленні законом права на результати інтелектуальної діяльності у різних сферах. Інтелектуальна діяльність - це 

творча діяльність людини, цілеспрямована розумова праця, результатом якої є щось нове, що вирізняється 

неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал особистості, тим цінніші 

результати його творчої діяльності. Основні норми права інтелектуальної власності закріпленні у Конституції 

України, Цивільному кодексі України. Знання норм законодавства про інтелектуальну власність має важливе 

теоретичне і практичне значення.  

Дисципліна викладається для студентів денної та заочної форм навчання. 

При викладанні дисципліни використовуються методи активізації навчання (дискусій, обговорень, диспутів, 

мозкового штурму тощо), оглядові лекції тощо. 

 

Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни. Забезпечення інтелектуального і соціального розвитку майбутніх фахівців шляхом 

навчання основам нормативних і правових аспектів інтелектуальної власності. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 формування системи науково-теоретичних знань з основ інтелектуальної власності; 

 вивчення ознак та характеристик основних об’єктів інтелектуальної власності; 

 вивчення основ законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності; 



 вивчення основних способів охорони та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

 

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти основними поняттями з 

інтелектуальної власності; знати основи законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності (Конституція України, 

Цивільний кодекс України), захист прав суб'єктів інтелектуальної власності; орієнтуватися у системних основах 

створення, правової охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності; бути 

здатним використовувати знання про правову охорону об’єктів права інтелектуальної власності у процесі 

професійної діяльності. 

 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 
№ 
ти
жн
я 

Тема лекції 
Тема семінарського 

заняття 

Самостійна робота студента 

зміст год. 
літерату

ра 

1 Інтелектуальна та творча 
діяльність у сучасному 
суспільстві  

Поняття інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 1. 
Підготовка до тестового контролю. 
Видача індивідуального завдання. 

5 1; 2 

2  Зв'язок поняття 

інтелектуальної 

власності із творчістю 

 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 2. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 1; 2 

3 Державний захист прав 
інтелектуальної 
власності 

Історія становлення та 

стан права 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 3. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 1; 3 

4  Законодавство України у 

сфері інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 4. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 1; 3 

5 Основні положення про 

інтелектуальну власність 

Державні організації 

системи охорони права 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 5. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 3 

6  Об’єктивне та 

суб’єктивне право 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 6. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 3 

7 Суб’єктивне авторське 
право 

Основні аспекти 

суб’єктивного 

авторського права 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 7. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3 

8  Порушення авторського 

права і його захист.  

 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 8. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3 

9 Захист авторського права 

та суміжне авторське 

право  

Суміжні авторські права 

 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 9. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3; 4 



№ 
ти
жн
я 

Тема лекції 
Тема семінарського 

заняття 

Самостійна робота студента 

зміст год. 
літерату

ра 

10  Інтелектуальна власність 

на винахід, корисну 

модель та промисловий 

зразок 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 10. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3; 4 

11 Інтелектуальна власність 

на винахід, корисну 

модель та промисловий 

зразок  

Патент та порядок його 

отримання 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 11. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3; 4 

12  Міжнародне 

співробітництво у сфері 

патентного права 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 12. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 3; 4 

13 Нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної 
власності  

Права на інші 

(нетрадиційні) об’єкти 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 13. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 3; 4 

14  Характеристика 

наукових відкриттів, їх 

правова охорона 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 14. 
Підготовка до тестового контролю. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

5 2; 3; 4 

15 Правова охорона 
наукових відкриттів 

Характеристика 

положень про 

інтелектуальну власність 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
семінарського заняття 15. 
Підготовка до тестового контролю. 
Захист індивідуального завдання. 

5 1; 4 

 

Індивідуальне завдання з дисципліни 

Індивідуальне завдання з дисципліни полягає у розробленні студентом двох інтелект карт (карт пам’яті) 

відповідно до заданої тематики. Тематику індивідуального завдання студент має можливість обрати із 

запропонованих, або представити власну за погодженням із викладачем. 

Тематика індивідуальних завдань: 

1. Співвідношення понять: «інтелектуальна власність», «об’єкт права інтелектуальної власності», 

«об’єктивне право інтелектуальної власності» та «суб’єктивне право інтелектуальної власності». 

2. Система джерел права інтелектуальної власності.  

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Об’єкти авторського права: поняття, класифікація. 

5. Суб’єкти авторського права: поняття, класифікація. 

6. Взаємовідношення міжнародних та національних джерел авторського права. 

7. Суб’єктивні суміжні права. 

8. Обмеження майнових прав автора. 

9. Джерела патентного права (представити послідовність за юридичною силою документа). 

10. Характеристика суб’єктів патентного права. 

11. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

12. Об’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття та їхня загальна характеристика. 

13. Порядок набуття права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральної 

мікросхеми. 

14. Поняття, ознаки та класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності. 

15. Авторський договір: поняття, види, правова характеристика. 

16. Види ліцензій в українській та світовій правозастосовній практиці. 

17. Типові договори у сфері інтелектуальної власності. 

  



 

Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний 

відвідувати лекції і семінарські заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання 

виконувати відповідно до графіка. Пропущене семінарське заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у 

повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До семінарських 

занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність під час заняття.  

Набутті особою знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно 

до Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ХНУ 

(https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf). Кожен студент зобов’язаний дотримуватися принципів 

академічної доброчесності при вивченні дисципліни зазначених в Кодексі академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Хмельницького національного університету (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/01/002.pdf). 

Здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни можуть користуватись як наявним в аудиторіях кафедри 

комп’ютерним обладнанням, так і власними пристроями (ноутбуками, планшетами, смартфонами). Власними 

пристроями можна користуватися для роботи в інформаційній системі «Модульне середовище для навчання», 

доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів, які необхідні для підготовки до семінарських занять.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з врахуванням 
коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти встановлюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих 
її видів робіт. Структурування дисципліни «Інтелектуальна власність» за видами робіт і оцінювання результатів 
навчання наведено у табл. 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів денної форми 
навчання за ваговими коефіцієнтами    

 

Аудиторна робота Контрольні заходи Самостійна робота Семестровий контроль 
(залік) Семінарські заняття  Тестовий контроль Індивідуальне завдання 

№ 1-15 №1 №1 За рейтингом 

ВК*:                 0,5 0,3 0,2 0 

Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів заочної форми 
навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна, індивідуальна робота Семестровий контроль 
(залік) Семінарські заняття 

№1-3 
Контрольна робота Контрольні заходи 

Якість виконання Захист Тестовий контроль За рейтингом 

ВК*:            0,2 0,4 0,1 0,3 0 

 

Оцінювання семінарського заняття складається з правильності і повноти відповідей, аргументації наведених 

висновків, активності на заняттях, уміння дискутувати та переконувати за 4-х бальною вітчизняною шкалою. 

При оцінюванні знань студентів викладач керується такими критеріями.  

Оцінку «відмінно» отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому 

він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння зв’язувати теорію з практикою, висловлювати і 

обґрунтовувати свої судження і конструктивні рішення. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад 

відповіді (як в усній, так і в письмовій формі). 

Оцінку «добре» отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним 

апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце 

окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь студента має будуватись на 

основі самостійного мислення. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу 

в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за професією, що справляється з 

виконанням практичних завдань, передбачених програмою.  

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти 

головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал. Як правило, оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не може продовжити навчання 

без додаткових знань з курсу.  

  



 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Інтервальна 
шкала балів 

Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 

помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тест для кожного студента складається з тридцяти тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 30. 

Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку питань у середовищі для 

навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється в автоматичному режимі. Оцінювання 

здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума балів пропорційна кількості правильних відповідей. Відповідність 

набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за 

тестові завдання 
1-16 17-19 20-26 27-30 

Оцінка за 4-

бальною шкалою 
2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 30 хвилин. Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в 

установленому порядку. 

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу.  

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

 

1. Поняття творчої та інтелектуальної діяльності 

2. Вплив інтелектуальної діяльності на соціально-економічний розвиток країн 

3. Взаємозв’язок інтелектуальної та творчої діяльності 

4. Становлення і розвиток законодавства України у сфері інтелектуальної власності 

5. Система законодавства України щодо інтелектуальної власності 

6. Державна система охорони права інтелектуальної власності 

7. Поняття та структура інтелектуальної власності 

8. Об’єктивне право інтелектуальної власності: поняття, загальна характеристика, джерела 

9. Суб’єктивне право інтелектуальної власності: поняття, зміст та юридичні властивості 

10. Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття та класифікація 

11. Суб’єктивні авторські права: поняття, види та загальна характеристика 

12. Обмеження майнових прав автора 

13. Строки дії суб’єктивних авторських прав 

14. Порушення авторського права, що є підставою для судового захисту 

15. Способи захисту авторського права 

16. Права суміжні з авторськими 

17. Об’єктивне патентне право: поняття, загальна характеристика, джерела 

18. Об’єкти патентного права: поняття, види, умови правової охорони 

19. Суб’єкти патентного права 

20. Зміст суб’єктивних патентних прав 

21. Інтелектуальна власність на наукове відкриття 

22. Інтелектуальна власність на компонування (топографію) інтегральної мікросхеми 

23. Інтелектуальна власність на раціоналізаторську пропозицію 

24. Загальні підходи до наукових відкриттів 

25. Поняття «наукове відкриття» та його ознаки 

26. Об’єкти наукових відкриттів 



27. Право на наукове відкриття 

28. Поняття, види та загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності  

29. Ліцензія та ліцензійний договір 

30. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності 

31. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 
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