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Коротка анотація до курсу – дисципліна  визначає правові, організаційні й фінансові засади функціонування і розвитку 

Національної системи охорони інтелектуальної власності в Україні та її суб'єктів. Розглянуто питання формування та 

реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, умові що до  розвитку інтелектуального, творчого, науково-

технічного потенціалу країни. Основну увагу приділено формуванню системам авторського, суміжного і патентного права в 

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


Україні, а також обґрунтована необхідність  принципового  оновлення  законодавчої  бази  та  створення більш досконалої  

національної  системи .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» 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій;; 

Здатність використовувати  нормативно-правову інформаційну  базу, 

комунікаційні технології в сфері інтелектуальної власності,  та регулювати 

правовідносини між суб'єктами права  інтелектуальної власності  в 

інформаційному правовому полі   у професійній діяльності 

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. 

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 розробляти патентні стратегії і патентну політику шляхом ефективного 

використання інтелектуальних ресурсів організації з метою отримання додаткових 

доходів 

СК5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління 

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації   при розробки 

системи управління  ІВ  в умовах особливостей побудови організаційних структур 

для різних форм інноваційного підприємництва.  

 

  2.Мета та цілі курсу – полягає  в освоєнні теоретичних основ інтелектуальної власності, умінні розбиратися  в 

правових, організаційних та фінансових засадах функціонування Національної системи інтелектуальної власності в Україні 

та  дотримуватися умов забезпечення належного рівня охорони та захисту  прав інтелектуальної власності в Україні. 

 

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.2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПР 2.1. Орієнтуватися у системних основах створення, правової охорони і  захисту  об’єктів права ІВ;   
ПР 2.1: Розробляти методики, положення,   регламенти для забезпечення ефективного управління інтелектуальною 

власністю  для  рішення економічних проблем в організації. 

ПР.2.2 Правові форми використання майнових прав, розпорядження ними, підстави, способи та порядок захисту від 

контрафактних дій. 

ПР 2.3. Застосувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки, вирішувати проблемні ситуації, надавати 

кваліфіковану допомогу авторам та іншим суб’єктам права інтелектуальної власності 

ПР.2.2 Управляти процесами комерціалізації між суб’єктами і об’єктами інтелектуальної власності і своєчасно 

вирішувати проблеми при конфлікті правових інтересів у сфері ІВ 

ПР.3. Проектувати 

ефективні системи 

управління організаціями; 

ПР.3.1. Здійснювати відбір об’єктів інтелектуальної власності з метою їх подальшої комерціалізації; 

ПР.3.2.Володити принципами  державного регулювання інтелектуальною власністю; сукупністю  норм  прав,  що  

регулюють  суспільні відносини, які пов’язані зі створенням, охороною та захистом результатів  інтелектуальної 

творчої діяльності в Україні.  

ПР.3.2.Здатність розроблять нові  організаційні форми управління інноваційним процесом , наприклад «стартапи», 

«венчурни фірмі » та інш. 

ПР.3. Проектувати 

ефективні системи 

управління організаціями; 

Здатність розробляти систему управління організацією в сфері патентних послуг (організувати  і управляти 

Консалтингової фірмою) 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Опитування, використання тестового контролю,. 

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

Лабораторні заняття – – 

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: екзамен 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний  

рік 

Курс 

(рік 

навчан

ня) 

Семестр 

Спеціальність 

(спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 1 (осінь ) 073 Менеджмент, 

Управління інтелектуальною 

власністю 

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити. Пререквізитами дисципліни «Система ІВ в Україні» є  «Управління творчою діяльністю при створенні 

ІВ», «Договірне право» 

 

8. Постреквізити . Постреквізитами дисципліни «Система ІВ в Україні»  є дисципліни  «Набуття прав і експертиза ІВ», 

«Публічне адміністрування» «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%D0%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. 

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


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. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 27 100 

6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т12 – 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 

Змістовий модуль 1. Система державного управління ІВ в Україні. Національна система  авторського і суміжного права 

 

1 

Лекція 1 Роль і місце інтелектуальної власності в розвитку 

суспільства. Система джерел правового регулювання 

відносин пов’язаних з охороною і використанням 

об’єктів ІВ. 

2 

Практичне заняття  Національна система ІВ в Україні. Функції і 

повноваження Національного органу ІВ. 

2 

2 
Лекція  Національна система охорони інтелектуальної 

власності  в Україні 

2 

3 
Лекція  Формування інституту інтелектуальної власності в 

Україні. Інститут авторського і суміжного права. 
2 

4 

Лекція  . Об’єкти  і суб’єкти авторського права  2 

Практичне заняття  Система охорони авторського права. Тести, 

ситуаційні  завдання.    

2 

5 
Лекція Система набуття і передання  авторських прав 2 

Практичне заняття Авторські договори. Задачі. Підсумковий контроль 2 



4 

6 

Лекція  Тема 6. Суміжні права авторів. Захист авторських і 

суміжних прав  

власності. 

2 

 Практичне заняття Підсумковий контроль 2 

Всього за змістовий модуль 1 – 20 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год.) 

Змістовий модуль 2. Національна система патентного права 

 

7 Лекція .  . Інститут патентного права 2 

8 
Лекція  Система охорони винаходів, корисної моделі 2 

Практичне заняття  Система охорони винаходів, корисних моделей.  2 

9 

Лекція  Система  охорони корисних моделей і промислових 

зразків 

2 

Практичне заняття  Система охорони промислових зразків. Ситуаційні 

завдання 

2 

10 

Лекція   Система  охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обігу, товарів та послуг 

2 

Практичне заняття  Система охорони торгівельних марок. Ситуаційні 

завдання. Тести. 

2 

11 

Лекція Система  охорони нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної  власності 

2 

Практичне заняття Система охорони  раціоналізаторських пропозицій, 

комерційної таємниці. Тести, ситуаційні завдання 

2 

12 
Лекція  Система захисту прав інтелектуальної власності та її 

призначення. Підсумковий контроль 

2 

Всього за змістовий модуль 2 – 20 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., ) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 40 год. (лекцій – 24год., ПЗ – 16 год.) 

 

10. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Змістовий модуль 1. Система державного управління ІВ в Україні. Національна система  авторського і суміжного 

http://onlinebook.in.ua/book_34_page_35
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_35
http://onlinebook.in.ua/book_34_page_35


права 

 

1 Підготовка до відповідей на контрольні питання, які 

вказані в кожній лекції. 

12 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників і 

робота з додатковою інформацією 

10 

3 Підготовка до практичних занять 6 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі 12 

Всього самостійна робота за змістовий модуль  40  

Змістовий модуль 2. Національна система патентного права 

 

1 Підготовка до відповідей на контрольні питання, які 

вказані в кожній лекції 

12 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 

посібників і робота з додатковою інформацією 

9 

3 Підготовка до практичних занять  6 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі  13 

Всього самостійна робота за змістовий модуль  40 

Всього самостійна робота з дисципліни- 80 

 

Всього за всіма видами робіт: 

Роботи за змістовними модулями К-ть 

годин 

Всього за змістовий модуль 1: лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., СР –40 год. 60 

Всього за змістовий модуль 2: лекцій – 12год., ПЗ – 8год., СР – 40 год. 60 

Всього з навчальної дисципліни: лекцій – 24 год., ПЗ – 16 год.,  СР – 80 год. 120 

 

 



12. Система оцінювання та вимоги 

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

семестру/еказамен (іспит) - 73/27 

Шкала оцінювання досягнень протягом семестру 

 

Шкала оцінювання та критерії: національна та ECTS 
  

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

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: 

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 

Підготовка до лекцій 28 0-0,5 0-14 

Поточний контроль на ПЗ 18 0-1 0-18 

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

Модульний контроль 2 0-8 0-16 

Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма видами робіт 0-73 

Кількість балів, що може отримати студент на іспиті 0-27 

Сума 0-100 
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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 

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,  



0 – 34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим  

повторним 

вивченням 

дисципліни 

навіть при додаткових навідних питаннях викладача 

Студент не володіє предметом і  необхідна серйозна 

подальша робота і повторне вивчення дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю (екзамен):  

1.Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2.Наявність не менше 50 балів за поточну роботу. 

 

 

Критерії оцінювання іспиту, який складається з 27 тестових завдань 

Кількість балів Критерії оцінювання 

25-27 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив  90%-100% завдань. 

18-24 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 80%-90% завдань.. 

13-17 В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 60%-80% завдань. 

7-12 «Задовільно».  Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив менш за 40%-

60 % завдань 

1-6 «Незадовільно». Частково володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив  менш 30%-40% 

завдань. 

0-5 Не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного тестового завдання. 

 

 

 



13. Питання до екзамену 

1.Поняття і завдання курсу. 

2.Об’єкти  та суб’єкти права ІВ. 

3. Специфіка і особливості промислової власності. 

4.Основні поняття: комерційне найменування; географічне зазначення, наукові відкриття, комерційна таємниця, 

компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції. 

5. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності 

6.Розробка першого Цивільного кодексу України. 

7. Формування українського законодавства про авторське право. 

8. Етапи розвитку права на винаходи, промислові зразки та інші результати технічної творчості. 

9. Становлення законодавства України про промислову власність. 

10. Закони України про інтелектуальну власність. 

11 Основні нормативні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності. 

12 Завдання  Національного офісу  Інтелектуальної власності. 

13. Головна функція Українського інституту промислової власності України (Укрпатент). 

14. Головна функція Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП). 

15. Завдання державних інспекторів. 

16. Функції Всеукраїнської асоціації патентних поверених. 

17. Що передбачає неюрисдикційна форма захисту ІВ. 

18. Що передбачає юрисдикційна форма захисту ІВ. 

19. Адміністративна форма захисту ІВ. 

20. Цивільно-правовий спосіб захисту прав ІВ. 

21. Кримінальна відповідальність за порушення прав. 

22. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS.  

23.Об’єкти, що не охороняються  

24. Немайнові  і майнові  права авторів 

25 Вільне використання твору 

26. Співавторство  

27.Авторські права в системі освіти 

28. Реєстрація авторського права  



29. Авторський договір 

30. Об’єкти  і суб’єкти суміжного права 

31 Забезпечення колективного управління майновими правами. 

32.Захист авторських і суміжних прав 

33. Поняття, зміст, особливості  патентного права  

34.Об’єкти і суб’єкти  патентного права 

35. Правова охорона винаходів.  

36.Умови патентоспроможності винаходу . 

37.Право інтелектуальної власності на корисні моделі. 

38. Відміну корисної моделі від винаходів 

39. Правова охорона промислових зразків 

40.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

41. Право інтелектуальної власності на торговельну маркую 

42. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

43. Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи  тварин  

44.  Право інтелектуальної власності на наукове  відкриття 

45.  Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 

46. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем. 

47.Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності 

 

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. Система інтелектуальної власності в Україні : конспект лекційдля 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. − 184 с. 

3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник/ Ю.М. Кузнєцов – К.: ТОВ «Кондор», 2005. – 428 с., 2-

е видання, перероблене і доповнене, 2009. – 446 с. 



4. Довженко  В.  А.  Інтелектуальна  власність  :  курс  лекцій  / В. А. Довженко  ;  Житомир.  нац.  агроекол.  університет.  

–  Житомир, 2015. – 139 c. 

 

Додаткова  література 
1. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; 

за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – Київ: НТУУ 

«КПІ», 2013. –  262 с.: 23 іл. – Режим доступу  http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387 

2.Правова  охорона  винаходів  і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія  /  За  

заг.ред. Ю. Л. Бошицького, Я. Г. Вороніна. – К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 105 с. 

3.Бабенко  В.  А.  Основи  інтелектуальної  власності  :  [навч.  посіб.]  / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта ; ДВНЗ 

“Придніпров. держ. акад. будва  та  архітектури”.  –  Дніпропетровськ  :  Вид-во  ПДАБА,  2011.  – 140 c. 

4.Бабець  І.  Г.  Інтелектуальна  власність  :  навч.  посіб.  /  І.  Г.  Бабець, І. П. Мойсеєнко ; Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. – Львів, 2015. – 158 c. 

5.Гордієнко С. Г. Захист інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах : курс лекцій / С. Г. Гордієнко. – Київ, 

2011. – 479 c. 

6. Гавкалова, Н.Л. Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань: монографія / Н.Л. 

Гавкалова, А.В.Чистякова.- Х.: ХНЕУ, 2013.- 192с. 

7. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник/С.В. Бондаренко. – К.: ІІВП, 2004.-260 с. 

8. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. / О.А. Підопригора, 

О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – 

К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 672 с. 

 

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  

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387
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


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  

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  
 

Методичні рекомендації 

 

Система інтелектуальної власності в Україні: метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для студ. ОС 

«магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. М. Тіманюк. - Харків: УІПА, 2019. - 24 с. 

Система інтелектуальної власності в Україні : метод. вказ. до практичних занять  для студ. ОС «магістр» денної форми навч. 

спец. 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності; упоряд. В. М. Тіманюк. - Харків: УІПА, 2018. - 24 с. 

Тіманюк, В. М. Trade mark = Торговельна марка: текст лекції для студ. денної форми навч. інж. та інж.-пед. спец./ В. М. 

Тіманюк; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2016. - 16 с. 

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


Тіманюк, В. М. Practical manual on intellectual property = Інтелектуальна власність в практичних завданнях: практ. посібник/ 

В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 

2016. - 54 с. 
 

Інформаційні ресурси 

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

2. Офіційний веб-сайт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України: http://www.ndiiv.org.ua/  

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

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

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

 6. Офіційний веб-сайт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»: 

http://www.uipv.org/ 

 7. 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 

 

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.')
http://sips.gov.ua/
http://www.ndiiv.org.ua/
http://www.wipo.int/
http://www.eapo.org/rus/ea/index.html
http://www.epo.org/
http://www.uipv.org/
http://www.uintei.kiev.ua/main.php

