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Навчальна

програма

ВСТУП
вивчення дисципліни

«Інтелектуальна

власність»

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки
здобувача ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 011 Науки про освіту,
012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання,
технології та креслення), 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта
(Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова та література (російська)),
014 Середня освіта (Мова та література (англійська)),014 Середня освіта
(Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 016 Спеціальна освіта, 053 Психологія,
071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота.
В умовах побудови в Україні ринкової економіки та демократичної держави
головною соціальною цінністю, як вказано в її Конституції, визнана людина, її життя
та здоров’я, честь та гідність, законні права та інтереси. Забезпечення гідних людини
умов життя, перш за все, пов’язано з економічними перетвореннями, які неможливі
без впровадження нової техніки та технологій. Людина має право на творчість,
користування досягненнями науки, культури й мистецтва. У зв’язку з цим
інтелектуальна власність набуває особливого значення і як засіб самовираження, і як
комерційна цінність.
Курс «Інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення
правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового
механізмом їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів
творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та
володільників як в Україні, так і за її межами.
Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях,
індивідуальна робота зі здобувачем, вивчення наукових праць, нормативно-правових
актів, написання рефератів та контрольних робіт. Методика вивчення цієї
дисципліни передбачає співробітництво й взаєморозуміння між здобувачем і
викладачем, розвиток у здобувачів аналітичного мислення, вміння співставляти

фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та
рекомендації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність правовідносин щодо
регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових
прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.
Міждисциплінарні зв’язки:
Курс

«Інтелектуальна

власність»

пов’язаний

з

такими

курсами,

як

«Правознавство», «Педагогіка», «Економіка», «Основи наукових досліджень» та
iншими

загально-юридичними

та

соціальними

дисциплiнами.

Засвоєння

здобувачами матерiалiв дисциплiни сприяє освоєнню нових знань та розвитку
науково-професiйної пiдготовки в областi права, педагогіки, економічної дiяльностi,
а також інших загальноосвітніх (та професійних) дисциплін навчального плану
підготовки.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Інтелектуальна власність як система.
2. Охорона і захист прав інтелектуальної власності.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є
вивчення та засвоєння здобувачами основних понять, інститутів, принципів та
джерел правового регулювання відносин, пов'язаних із інтелектуальною діяльністю,
як на національному, так і на міжнародному рівні.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна
власність» є:
 засвоєння фундаментальних понять у сфері інтелектуальної власності та

орієнтація на їх взаємозв’язок;

 орієнтування

у видах інтелектуальної власності, їх розпізнавальних

особливостях, що відображені у законодавстві України та у міжнародних конвенціях
з інтелектуальної власності;
 застосування знань з охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності.

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані
такі компетентності:
загальні:
 здатність розуміти сутність і значення нових об’єктів в розвитку сучасного

суспільства,
 усвідомлювати особливості процесу створення та використання нового виду

інформації, уміння дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки,
 здатність

удосконалювати

і

розвивати

свій

інтелектуальний

і

загальнокультурний рівень.
спеціальні:
 здатність

до застосування основних відомостей щодо особливостей

створення, охорони та захисту результатів інтелектуальної діяльності при
проведення навчальної та організаційної роботи в навчальних закладах;
 готовність використовувати основні положення законодавства України та

міжнародно-правових угод з інтелектуальної власності при виконанні професійних
завдань у закладах освіти;
 здатність здійснювати професійну діяльність (в тому числі, створювати нові

об’єкти інтелектуальної власності) на основі розвиненої правосвідомості , правового
мислення і правової культури.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредит ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Інтелектуальна власність як система
1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини.
2. Система інтелектуальної власності.
Змістовий модуль 2.
Охорона і захист прав інтелектуальної власності
3. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності.
4. Захист прав інтелектуальної власності.
5. Економіка інтелектуальної власності.
3. Рекомендована література
Базова література
1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР;
2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-І\/;
3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-ІХ/;
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р.
№8073-Х;
5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. № 2341-111;
6. Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-ІУ;
7. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р. № 1618-І V;
8. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ;
9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 №793;
10.Закон України "Про авторське право і суміжні права", від 23.12.1993 №3792ХІІ;

11. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", 15.12.1993
№3687-ХІІ;
12.Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", від 15.12.1993
№3688-ХІІ;
13.Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем",
від 05.11.1997 № 621/97-ВР;
14.Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", від 21.04.1993 №3116ХІІ;
15.Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", від
15.12.1993 №3689-ХІІ;
16.Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", від
16.06.1999 № 752-ХІУ;
17.Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", від 23.03.2000 № 1587-111;
18.Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків
для лазерних систем зчитування", від 17.01.2002 № 2953-ІН.
19.Загальна декларація прав людини, від 10.12.1948 р.
20.Міжнародний пакт,, про економічні, соціальні і культурні права, від
16.12.1976 р.
21.Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності,
від 14.07.1967 р.
22.Всесвітня декларація про інтелектуальну власність, від 26.06.2000 р.
23.Всесвітня конвенція про авторське право, від 06.09.1952 р.
24.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, від
24.07.1971 р.
25.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське
право, від 20.12.1976 р.

26.Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р.
27.Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного
відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р.
28.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і
фонограми, від 20.12.1996 р.
29.Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 20.03.1883 р.
30.Договір про патентну кооперацію, від 19 06.1970 р.
31.Будапештський

договір

про

міжнародне

визнання

депонування

мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 р.
32.Договір про патентне право, від 01.06.2000 р.
33.Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних схем, від
26.05.1986 р.
34.Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових
зразків, від 02.07.1999 р.
35.Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 14.04.1891 р.
36.Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, від
27.06.1989 р.
37.Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та
Протоколу до цієї Угоди (у редакції, чинній на 01.04.2004 р.)
38.Адміністративні

інструкції

з

застосування

Мадридської

угоди

про

міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди (у редакції, чинній на
01.04.2004 р.)
39.Договір про закони щодо товарних знаків, від 27.10.1994 р.
40.Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації
знаків, від 15.06.1957 р.
41.Угода про заходи щодо попередження та припинення використання
неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, від 14.04.1891 р.

42.Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин, від 02.12.1961 р.
43.Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, від
15.04.1994 р.
44.Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері
інтелектуальної власності, від 21.09.2000 р.
45.Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики, від
25.01.2000 р.
46.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. - 112 с.
47.Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Наук.практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. ОД Святоцького.  Т.1. Право інтелектуальної власності. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-

500 с.
 Т.2. Авторське право і суміжні права. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999

-460 с.
 Т.З. Промислова власність. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. -656 с.
 Т.4.

Оцінка

інтелектуальної

власності.

Бухгалтерський

облік

та

оподаткування. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. -384 с.
Додаткова література
48.Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров,
В.О.Зайчукта ін. - К.: Форум, 2002. - 319 с.
49.Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Інст. інтел. власн. і
права, 2004. - 260 с.
50.Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн. і
права, 2003. - 140 с.
51.Тофило А.В. Зкспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки
на изобретения и полезные модели. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176 с.

52.Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - К.: Інст.
інтел. власн. і права, 2004. -296 с.
53.Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел.
власн. і права, 2003. - 184 с.
54.Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел.
власн. і права, 2004. - 188 с.
55.Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. - М.:Дело, 2003.512 с.
56.Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і
права, 2004. - 64 с.
57.Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об'єкти інтелектуальної
власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. -144 с.
58.Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація.
Патентні дослідження. - К.; Інст. інтел. власн. і права.
59. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посіб- ник/
І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НТУУ
«КПІ», 2013. – 262 с.: 23 іл.
60. Афонін О. В., Харченко О. М., Руденко І. С./ – К.: Нора-Друк, 2010. – 80 с.
61. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної
власності та її захисту. — К.: Ліра-К, 2011. — 150 с.
62. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч.
посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. –
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