
Зразок навчальної програми вибіркової дисципліни для «Каталогу вибіркових дисциплін»  

Назва дисципліни …Інтелектуальна власність (авторське право, суміжне право, патентне 

право)….  

Вид дисципліни (теоретична/практична)….теоретико-практична……… 

Освітній рівен…бакалавр, магістр…………………….  

Спеціальність…………всі спеціальності………………......  

Спеціалізація (кафедра)…всі спеціалізації……...  

Терміни вивчення (семестр)……1 семестр……… 

Ключові результати навчання (уміння та навички):  

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: 

 Етапи виникнення правової бази захисту інтелектуальної власності; 

 Нормативно-правові акти із захисту творів науки, літератури, мистецтва; 

 Диференціацію правової бази в залежності від об’єкта інтелектуальної власності; 

 Джерельну базу із захисту інтелектуальної власності (основні монографії, 
підручники, статті та ін.); 

 Категоріальний апарат курсу. 
 
Підготовлений фахівець повинен вміти: 
 

 Застосувати набуті знання для аналізу видів правової охорони в залежності від 
об’єкту охорони; 

 Визначити правову охорону складових частин синтетичного комплексного твору 
інтелектуальної творчості; 

 Визначати зміст і послідовність практичних дій із захисту інтелектуальної власності; 

 Оцінювати межі параметрів твору з метою недопущення плагіату. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Гуманітарна сфера інтелектуальної власності 

Тема 1 
Інтелектуальна власність – загальна характеристика 

Тема 2 авторське право 

Тема 3 
Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права. Договори на 
право використання творів. 

Тема 4 
Суміжне право 

Тема 5 
Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав 

Усього годин за модулем 1 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Науково-технічна сфера інтелектуальної власності 

Тема 1 Промислова власність: патент, патентна інформація і патентна 
документація 

Тема 2: Винахід і корисна модель 

Тема 3: 
Промисловий зразок 

Тема 4: Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту 

Тема 5 
Правова охорона нетрадиційне об’єктів інтелектуалісте власності 

  
Теми семінарських занять: 

 
1. Інтелектуальна власність. Загальна характеристика. 
2. Авторське право. 
3. Договори на право використання творів. 
4. Суміжне право. 
5. Державні і громадські організації управління інтелектуальною власністю. 
6. Матеріальні об’єкти науково-технічної інтелектуальної творчості. 
7. Продукт і спосіб як об’єкти промислової власності. 
8. Правова охорона та захист комерційного найменування, торговельної марки та 

географічного зазначення місця походження товару. 
9. Сутність наукового відкриття, компонування інтегральних мікросхем, сортів рослин 

і порід тварин та їх правова охорона. 
10.  Раціоналізаторська пропозиція та комерційна таємниця (ноу-хау) – нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії)  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамену, проекту, практики 

 

Для заліку 

  12-ти бальною   

90-100 А 11-12 відмінно  

 

 

зараховано 

82-89 В 9-10 дуже добре 

74-81 С 7-8 добре 

64-73 Д 5-6 задовільно 

60-63 Е 3-4 

35-59 FX 1-2 не задовільно 

з можливістю 

повторного 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 



складання складання 

0-34 F 0 не задовільно 

з 

обов’язковим 

поторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

 

Автор програми ……..Войнаровський Анатолій Францевич….. 

 

 


