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1.  Коротка анотація до курсу – в дисципліни «Набуття прав і експертиза інтелектуальної власності»   описаний порядок оформлення, подачі 

та розгляду заявки на об’єкти ІВ (винахід, корисна модель, промисловий зразок та інш.)  відповідно до національних нормативно-правових актів і 

Договором про патентну кооперацію (РСТ). Розглянуті питання застосування законів і методів формальної логіки в контексті експертизи 

винаходів (корисних моделей), теоретичні основи виявлення винаходів, що виникають у результаті технічної творчості, і побудови доказів у 

практиці експертизи технічних рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути сформовані такі компетентності, як здатність: 

Відпопвідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю  

073 Менеджмент 

Відповідно до освітньо-професійної програми  

«Управління інтелектуальною власністю» 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних Здатність до ефективного професійного спілкування з вченими, 

http://kpis.uipa.edu.ua/
http://kpis.uipa.edu.ua/?page_id=625
http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=299


груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності);; 

фахівцями в різних областях науки і техніки 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; Здатність до проведення наукових досліджень  на предмет виявлення 

охороноздатних  інновацій і мотивація розробників  до  їх трансферу 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); Здатність застосовувати заходи, щоб не допускати оформлення прав на 

ОІВ, які можуть суперечити публічному порядку, принципам 

гуманності і моралі 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу при   

проведенні наукових досліджень та   

наукової експертизи  ОІВ. 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та  

ефективного самоменеджменту; 

Здатність постійно підвищувати професійну компетентність як фахівця 

у сфері управляння ІВ   

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

Здатність проводити інвентаризацію результатів інноваційної 

діяльності, виявляти і  ідентифікувати об’єкти інтелектуальної 

власності 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом 

Здатність до ефективного професійного спілкування використовуючи 

техніки і прийоми конструктивного діалогу 

 

2.  Мета курсу -  Формування системи теоретичних знань і практичних навичок за методологією набуття прав на ОІВ відповідно до вимог і правил 

експертизи промислової власності України, формування у студентів розуміння організації і управління процесами створення, об'єктів інтелектуальної 

власності. 

Завдання курсу: 

 - Формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу при проведенні наукових досліджень та наукової експертизи ОІВ; 

-  Проведення наукових досліджень на предмет виявлення охороноздатних інновацій і мотивація розробників до їх трансферу та проводити 

інвентаризацію результатів інноваційної діяльності, виявляти і ідентифікувати об’єкти інтелектуальної власності; 

- Формування ефективного професійного спілкування використовуючи техніки і прийоми конструктивного діалогу; 

- Постійно підвищувати професійну компетентність як фахівця у сфері управляння ІВ. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни - Вказується формат проведення (викладання) дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти;  

 

4.  Результати навчання –вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР.6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації  

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги 

чинного законодавства, 

етичні  міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПР 6.1 Знати методологію організації та проведення досліджень: 
- основи системного аналізу; 

- основні  підходи до регулювання питань реалізації управлінських рішень,  пов'язаних з результатами інтелектуальної 

діяльності та засобами індивідуалізації; 

ПР 6.2 знати міжнародні правові акти у сфері інтелектуальної власності та їх вплив на правозастосовчу діяльність; 

ПР 6.3 розумння механізму правової охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності, а також розпорядження 

і захисту виключних прав на них; 

ПР 6.4 вміння прийняття управлінських рішень в непередбачуваних умовах при регулюванні питань, пов'язаних з 

результатами інтелектуальної діяльності, їх охороною і захистом; 

ПР 6.5 вміння оцінювати стан і перспективи міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності; 

ПР 6.6 володіти методами та інструментами проведення досліджень в області інтелектуальної власні та аналізу їх 

результатів. 

ПР.7. Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з 

представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті 

ПР 7.1 Здійснювати планування, організацію і контроль процесів створення, правової охорони і використання результатів 

інтелектуальної діяльності, а також розпорядження і захист виключних прав на них; 

ПР 7.2 Здійснювати офіційну переписку і переговори з державними і міжнародними експертами, складати аргументовані 

відповіді на їх запити, відстоювати точку зору розробника щодо правильності складання документів заявки (формули й 

повного опису) на результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері; 

 ПР 7.3 Здійснювати ефективні внутрішні комунікації між авторським колективом, а також між авторами та зовнішніми 

експертами. 

ПР.9. Вміти спілкуватись в 

професійних і наукових 

колах державною та 

іноземною мовами 

ПР 8.1 Спроможність будувати діалог для вирішення цілей професійної діяльності з використанням державної та іноземної 

мови 

ПР.11. Забезпечувати 

особистий професійний 

розвиток та планування 

власного часу. 

ПР 11.1 Здатність підвищувати свій професійний рівень і розробляти власні освітні програми та навчально-методичні 

матеріали з питань права, патентної експертизі та управління інтелектуальної власності, правильно плануючи особистий час. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 20 Опитування, використання тестового контролю,. 



Практичні заняття 16 Опитування, вирішення ситуаційних завдань, ділові ігри, індивідуальні презентації 

Самостійна робота 80 Окремі елементи самостійної роботи є складовими практичних робіт. Перевіряються під час захисту 

практичних робіт шляхом опитування та вирішення компетентнісних задач. 

Всього 120 (4 кредити) Підсумковий контроль: залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний  

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 2 (осінь) 073 Менеджмент; вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити. Пререквізитами дисципліни «Набуття прав і експертиза інтелектуальної власності»  є «Основи менеджменту», «Маркетінг 

інтелектуальної власністі», «Система ІВ в Україні».  

8. Постреквізити . Постреквізитами дисципліни Набуття прав і експертиза інтелектуальної власності» є дисципліна  «Економіка 

інтелектуальної власності» , «Управління інноваційними проектами», а також «Виробнича практика», «Переддипломна практика», виконання та 

захист кваліфікаційної роботи. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп’ютери,   стандартний пакет Microsoft Office, прикладне програмне 

забезпечення в залежності від напряму наукової роботи студента.  

10. Політики курсу – викладання дисципліни  ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

(http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D

0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf).  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман.  

1.Заняття можуть бути пропущені тільки з поважної причини і відпрацьовуватися. 

2. Написання есе, тез на наукові конференції, курсові та дипломні роботи  перевіряються за програмою "Антиплагіат" і повинні містити не 

менше 60% оригінального тексту; 

3. Пропуск занять, порушення норм поведінки в аудиторії впливає на  зниження інтегральної  бальної  оцінки студента 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Робота протягом семестру Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 100 

30 10 20 20 20 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовій модуль1. Набуття прав і експертиза винаходу (корисної моделі). 

 

1 

Лекція 1 Набуття прав і експертиза заявки на винахід (корисну модель) згідно з 

національним законодавством. 

6 

Практичне заняття 

1  

Заявка на винахід  (корисну модель) 2 

Практичне заняття 

2 

Формула винаходу (корисної моделі) 2 

Практичне заняття 

3 

Експертиза заявки на винахід. 2 

2 

Лекція 2 Тема 2. Міжнародна заявка на винахід відповідно до Договору про патентну 

кооперацію (РСТ).. 

2 

Практичне заняття 

4 

Оформлення міжнародної заявки 2 

 

Самостійна робота за 

змістовий модуль 1 

Робота з конспектом лекцій, підручниками, виконання завдань в ДО 57 



Всього за змістовий модуль 1 – 73 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 8 год., СР – 57 год.) 

Змістовій модуль2.Набуття прав і  експертиза заявки  на знак для товарів і послуг і на промисловий  зразок 

3 

Лекція 3,  Тема3. Набуття прав і експертиза заявки на знак для товарів і послуг згідно з 

національним законодавством 

4 

Практичне заняття 

5 

Складання та подання заявки на знак для товарів і послуг 2 

4 

Лекція 4 Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг (від вітчизняного 

заявника)...  

4 

Практичне заняття 

6 

Проведення експертизи  заявок на знак для товарів в Україні 2 

5 

Лекція5 Набуття прав і експертиза заявки на промисловий зразок згідно з 

національним законодавством. 

4 

Практичне заняття 

7 

Промисловий зразок як об’єкт промислової власності 2 

Практичне заняття 

8 

Експертиза заявки на промисловий зразок  2 

Самостійна робота за 

змістовий модуль 2 

Робота з конспектом лекцій, підручниками, виконання завдань в ДО 12 

Всього за змістовий модуль 2 – 32  год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., СР – 12год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 120 год. (лекцій – 20 год., ПЗ – 16 год.,  СР – 69 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Види робіт здобувача 

Види робіт 
Кількість 

робіт 

Кількість балів, що може 

отримати студент за один 

вид роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за заданий 

вид роботи 

Експрес-контроль поточного теоретичного матеріалу 20 0-1 0-20 

Поточний контроль на ПЗ 16 0-3 0-48 



Загальна система оцінювання:Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/еказамен 

(іспит) - 73/27 

 

 

Шкала оцінювання та критерії: національна та ECTS 

 

Підсумкова оцінка  Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

90 – 100 А відмінно   

Студент володіє знаннями предмета в повному обсязі навчальної дисципліни, 

досить глибоко осмислює дисципліну; самостійно, в логічній послідовності і 

вичерпно відповідає на всі завдання (практичні, самостійні) підкреслюючи при 

цьому найістотніше, вміє аналізувати, порівнювати, класифікувати, 

узагальнювати, конкретизувати і систематизувати вивчений матеріал, виділяти в 

ньому головне: встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; чітко формує 

відповіді, вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності; добре 

знайомий з основною і додатковою літературою, пов'язує теоретичні аспекти 

предмета з практичним застосуванням у майбутній професійній діяльності.. 

82 – 89 В 

добре  

Студент  володіє знаннями дисципліни майже в повному обсязі програми (є 

прогалини знань тільки в деяких, особливо складних справах); самостійно і 

частково при навідних питаннях дає повноцінні відповіді  на питання викладача;  

не завжди виділяє найбільш істотне обгрунтування питання, не допускає разом з 

тим серйозних помилок у відповідях; вміє вирішувати легкі та середньої тяжкості 

ситуаційні задачі; добре знайомий з основною літературою. 
74 – 81 С 

Самостійна робота в дистанційному режимі 5 0-5 0-25 

Модульний контроль 1 1 0-4 0-4 

Модульний контроль 2 1 0-8 0-8 

Підсумковий контроль  1 0-15 0-15 

Сума 0-100 



64 – 73 D 
задовільно  

Студент  володіє основним обсягом знань з дисципліни; проявляє труднощі в 

самостійних відповідях, оперує неточними формулюваннями; в процесі 

відповідей допускаються помилки по суті питань. Студент здатний вирішувати 

лише найлегші завдання, володіє тільки обов'язковим мінімумом компетенцій 

Студент демонструє мінімальний рівень володіння як теоретичним матеріалом, 

так і практичними навичками. Не в повному обсязі або несвоєчасно виконує 

завдання самостійної роботи. Практичні завдання  містят суттєві недоліки.   60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Студент  не освоїв обов'язкового мінімуму знаний предмета, має багато пропусків 

аудиторних занять, не здатний відповісти на питання  

самостійної роботи,  навіть при додаткових навідних питаннях викладача 

Студент не володіє предметом і  необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим  

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю (залік):  

1.Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2.Наявність не менше 50 балів за поточну роботу. 

 

13. Питання до заліку  

1.Право власності і придбання прав. 

2.Діалектичний метод і логіка  

3.Форми абстрактного мислення 

4.Закони формальної логіки 

5. Поняття експертизи, її основні етапи 

6. Теоретичні основи експертизи 

7. Органи патентної експертизи, їх задачі та функції. 

8. Набуття прав і  експертиза на винахід (корисну модель)- як об'єкт патентного права. 

9.  Суб'єкти експертизи заявок на об'єкти промислової власності. 

http://onlinebook.in.ua/book_34_page_2
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_10
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_19
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_23
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_33


 10.Зміст діяльності по набуттю прав на об'єкти промислової власності. 

11. Виявлення винаходів 

12. Формула винаходу (корисної моделі) 

13. Заявка на винахід 

14. Міжнародна заявка на винахід відповідно до Договору про патентну 

15. Набуття прав на  промисловий зразок як об'єкт патентного права. 

 16.Експертиза на промисловий зразок. 

 17.Правова охорона на топографії інтегральної мікросхеми. 

18. Експертиза на топографії інтегральних мікросхем. Набуття прав на сорти рослин. 

19. Право інтелектуальної власності на породи тварин. 

20. Набуття прав на  засоби індивідуалізації як об'єкти патентного права. 

21. Суб'єктивні права на засоби індивідуалізації у сфері цивільних прав. 

 22.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 

23. Право інтелектуальної власності на торговельні марки 

 24.Оформлення заявки на знак для товарів та послуг. 

 25.Експертиза заявок на одержання свідоцтва України на знак для товарів і 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Тіманюк В. М. Патентознавство і авторське право : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. / Лазарэв М.І., В. М. Тіманюк, 

Рубан Н.П.  ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2017 – 228 с.  

2. Тіманюк, В. М.  Набуття прав інтелектуальної власності: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010011 

Інтелектуальна власність/ В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Х.: [б. в.], 

2013. - 396 с 

3. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [підручник].-К.; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.- 124с. 

4. Тофіло А.В. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник / А.В. Тофіло, О.Д. Лєвічева. – К.: Держ. ін-т інтел. 

власн., 2008. – 300 с. 

5. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю / П.М. Цибульов. – К.: Держ. ін‐т інтел. власн., 2009. – 312 с. 

6. Кулініч О. О. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе ; МОНМС України, Нац. ун-т “Одес. 

юрид. академія”. – Одеса : Фенікс, 2011. – 491 c.  

7. Правила складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом M OH України віл 22.0І.20ПІ № 22, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 364-6652 зі змінами, внесеними згідно з наказом MOH України від 26.02.2004 р. 

№ 154. 

http://onlinebook.in.ua/book_34_page_35
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_49
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_65
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_81
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_93
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_114
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_118
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_120
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_128
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_130
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_132
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_134
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_136
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_138
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_140
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A2%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92.%20%D0%9C.')


8. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом MOH України від 15.03.2002 № 197. 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Кожушко Р.Ю. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Р.Ю. Кожушко, М.В.Колосніченко, І.П.Остапчук та ін.—К.: КНУТД, 

2014.-108с. 

2. Авраменко О. Б. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності: сорти рослин / О. Б. Авраменко, О. В. Іващенко ; 

МОНМС України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини.– Умань, 2011. – 139 c. 

3. Бабець І. Г. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. Г. Бабець, І. П. Мойсеєнко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2015. – 158 c 

4. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів ВНЗ IIІ-ІV рівня акредитації / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, І. М. Вовна [та ін.] ; 

Терноп. нац. екон. університет. – Тернопіль, 2015. – 359 c. 

5. Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет / П. В. Коломієць ; 

Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ “Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”. – Полтава : Копі-Центр, 2015. – 123 c. 

 

Нормативно-правова література 

1. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами). – Режим 

доступу :  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page4  

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] (із змінами станом на 23.09.2016 р.). – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] (із змінами станом на 23.09.2016 р.). – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

4. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] (із змінами станом на 23.09.2016 р.). – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

5. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами). – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12  

6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (із змінами). – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 

7. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/page2  

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12  

9. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3116-12/page3  

10. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України  від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР (із змінами). – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80/page2  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page4
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/page2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3116-12/page3
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80/page2


11. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14/page2  

12. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР (із змінами). – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80  

 

Методичне забезпечення 

1. Тіманюк В. М. Набуття прав і експертиза об'єктів інтелектуальної власності : конспект лекцій для студ. ОС «магістр» денної та заоч. 

форм навч. зі спец.: 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» /  В. М. Тіманюк / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. 

М. Тіманюк . – Харків : [б. в.], 2018. – 216  с. 

2. Набуття прав і експертиза об’єктів інтелектуальної власності  : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для слухачів 

магістратури денної форми навч. спец. 073 Менеджмент , за освітньо-професійною програмою Управління інтелектуальною власністю / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. В. М. Тіманюк. – Харків : [б. в.], 2018. – 17  с.  

3. Баранов, П. Ю.  Організаційно-економічні засади створення і реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності: навч.-метод. посібник 

для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / П. Ю. Баранов; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2013. - 90 с 

 

Інформаційні ресурси 

 

26. Руководство по проведению Международного поиска и Международной предварительной экспертизы. – [Електронний ресурс]. Режим 

доступу до док.: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/762305e4-307c-11e1-351c-9c8e9921fb2c/part1.pdf. 

27. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності: http://sips.gov.ua/.  

28. Офіційний веб-сайт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України: 

http://www.ndiiv.org.ua/  

29. Офіційний веб-портал Всесвітньої організації інтелектуальної власності: http://www.wipo.int 

  30. Офіційний веб-сайт Євразійської патентної організації: http://www.eapo.org/rus/ea/index.html  

31. Офіційний веб-сайт Європейської патентної організації: http://www.epo.org/ 

32. Офіційний веб-сайт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»: http://www.uipv.org/ 

33. Офіційний веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації http://www.uintei.kiev.ua/main.php 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________В.Е. Лунячек 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
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