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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

3 семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується  

Мости та тунелі, Управління енергетичними 

процесами, Транспортна інженерія, Управління 

процесами перевезень, Промислове та цивільне 

будівництво, Економіко-гуманітарний 

факультет, Факультет комп’ютерних технологій 

та систем 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Перелік компетентностей 

 Здатність орієнтуватися в чинному законодавстві 

 Здатність правильно користуватися юридичною 

термінологією, застосовувати правові норми у 

виробничо-службовій діяльності 

 Здатність реалізовувати права та дотримуватись 

відповідальної поведінки в суспільстві 

 Здатність до використання методів та засобів оцінки 

вартості інтелектуальної власності 

Перелік результатів навчання 

 Вміти аналізувати зміст нормативних актів у сфері 

інтелектуальної власності 

 Вміти аналізувати зміст нормативних актів, 

застосовувати теоретичні знання та принципи 

нормативних актів у практичному житті 

 Вміти набувати, використовувати та захищати права 

на об’єкти інтелектуальної власності 

 Вміти визначати умови надання правової охорони 

 Вміти вирішувати проблемні ситуації 

 Вміти вирішувати питання стосовно оформлення 

патентної документації на об'єкти промислової власності 

 Оформляти і захищати результати інтелектуальної 

діяльності 

 Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське 

право та норми академічної доброчесності при 

проведенні наукових досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-педагогічній діяльності 

Опис дисципліни 

Попередні умови, Правознавство 



необхідні для вивчення 

дисципліни 

Психологія 

Соціологія 

Основні теми дисципліни Лекції – 32 год. 
Тема 1. Поняття та особливості права інтелектуальної 

власності 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності 

Тема 3. Право інтелектуальної власності: нетрадиційні 

об'єкти інтелектуальної власності 

Тема 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної 

діяльності 

Тема 5. Загальна характеристика об’єктів промислової 

власності та їх охорона 

Тема 6. Об'єкти авторського права і суміжних прав 

Тема 7. Інтелектуальна власність в електронному суспільстві 

Тема 8. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності 

Тема 9. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Тема 10. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 11. Міжнародна співпраця у сфері інтелектуальної 

власності й трансферу технологій 

Самостійна робота – 58 год. 

Мова викладання  Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 

року. № 436-IV. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. 

№ 435-IV. 

3. Світличний О. П. Право інтелектуальної 

власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. 

Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с. 

4. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна 

власність:економіко-правові аспекти: навч. Посібн. / Є. І. 

Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К.: 

«Центр учбової літератури», 2014. – 276 с. 

5. Інтелектуальна власність: навчально-наочний 

посібник / О.В. Іванюк, І. Л. Литвинчук. – Житомир: В. 

Б. Котвицький, 2014. – 163 с. 

6. Вакалюк В.А. Інтелектуальна власність: Навч. 

посібник. - Ж.: ЖДТУ, 2010. – 126 с. 

7. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: 

Підручник / За ред. О. А. Підопригори. / Підопригора О. 

А., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В.С., Крайнєв 

П.П., Мельник О.М. - К.: Ін-Юре, 2004. - 672с. 

8. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: 

Підручник/ 2-ге вид., стереотип. - К.: Знання, 2008. – 431 

с 

9. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / 

П. Т. Бубенко, В. В. Величко, С. М. Глухарєв; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с. 

10. Право інтелектуальної власності України: 

Конспект лекцій / Авт. : В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За 

ред. В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад.України, 2008. 

– 112 с. 
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Назва лабораторії, 

аудиторії, її номер 

Перелік обладнання  Назва навчальної 

дисципліни 
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