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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» спеціальності 

8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»  

є сутність і концепція економічної безпеки організації, методи її оцінювання та 

система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Інтелектуальна 

власність» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні навчальних 

дисциплін «Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту», 

«Теорія систем та системний аналіз», «Методологія, методи і засоби 

проектного менеджменту».  

Знання з дисципліни «Інтелектуальна власність» застосовуються при 

вивченні навчальних дисциплін «Економічна безпека організації», «Управління 

ризиками проекту», «Закупівлі і поставки». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Правове регулювання відносин щодо об’єктів інтелектуальної 

власності на міжнародному і національному рівнях. 

2.  Захист прав та оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність» є підготовка керівника проекту (програми) з питань охорони, 

захисту і використання об’єктів інтелектуальної власності під час розроблення, 

реалізації і завершення проекту (програми). 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна 

власність» є: 

формувати у слухачів основи сучасних знань про сутність і 

методологію оцінювання рівнів економічної безпеки організації та її складових;  

надати уміння і навички з оцінювання рівнів економічної безпеки 

організації та її складових і визначення заходів щодо запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

загальні положення про систему охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні;  

становлення і розвиток глобального ринку інтелектуальної власності, у 

тому числі міжнародного трансферу технологій та «ноу-хау»; 

зміст правоохоронних документів з інтелектуальної власності 

(авторського договору, договору щодо продажу-купівлі ліцензії на 



використання винаходу, ліцензійного договору на використання знака для 

товарів чи послуг) та права власників цих документів і заявників на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності; 

вміти: 

порівнювати аспекти правового регулювання відносин щодо об’єктів 

інтелектуальної власності в Україні та США; 

оцінювати вартість об’єктів інтелектуальної власності; 

розробляти, логічно викладати та презентувати зміст питань із правового 

регулювання відносин щодо об’єктів інтелектуальної власності та здійснення 

практичних заходів з використання прав інтелектуальної власності під час 

розроблення, реалізації і завершення проекту (програми). 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 27 годин / 0,75 кредити ECTS.   

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Правове регулювання відносин щодо об’єктів 

інтелектуальної власності на міжнародному і національному рівнях  

Тема 1.  Поняття права інтелектуальної власності на міжнародному і 

національному рівнях 

Результати інтелектуальної праці, види об’єктів власності, поняття і 

складові інтелектуального товару. Сучасні теорії, поняття, зміст, ознаки і 

підстави виникнення права інтелектуальної власності. Міжнародні в 

національні нормативно-правові актів з охорони прав інтелектуальної 

власності. Міжнародний ринок інтелектуальної власності 

Тема 2. Класифікація об’єктів і суб’єкти інтелектуальної власності  

Об'єкти і суб'єкти авторського та суміжних прав. Винаходи, корисні 

моделі та промислові зразки: об’єкти. суб'єкти та умови патентоздатності. 

Поняття та різновиди засобів індивідуалізації суб’єктів  господарювання: 

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки  (знаки для товарів і 

послуг), географічні зазначення. 

Тема 3. Правове регулювання відносин щодо об’єктів 

інтелектуальної власності 

Правове регулювання відносин щодо об'єктів авторського права та 

суміжних прав, винаходів і корисних моделей, промислових зразків, знаків для 

товарів і послуг. Правова охорона авторського права і суміжних прав та 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Правова охорона об’єктів 

патентного права і засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання. 

Змістовий модуль 2. Захист прав та оцінка вартості об’єктів 

інтелектуальної власності 

Тема 4. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності 

Послідовність проведення оцінки майнових прав інтелектуальної 

власності і класифікація методичних підходів. Дохідний, витратний і 



порівняльний підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності. 

Застосування методів оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності. 

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності 

Захист прав інтелектуальної власності: поняття, відмінність від охорони, 

способи і принципи. Адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність 

за порушення прав інтелектуальної власності. Звернення за захистом 

порушених прав до суду: загальної юрисдикції, господарського і третейського 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 3 семестрі для слухачів 

денної форми навчання і під час зимової сесії на 2 курсі для слухачів заочної 

форми навчання.  

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 

100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за 

результатами поточного і підсумкового (при необхідності) контролю. Завдання 

поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів для семінарських 

занять і від 0 до 20 балів – для практичних занять.  

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками з питань інтелектуальної власності здійснюється на 

семінарських і практичному заняттях у формі тестування та підготовки й 

захисту слухачем конкретного завдання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового тестування 

слухачів шляхом відповіді на визначені питання протягом 45 хвилин. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою відповідно до числа 

правильних відповідей.  

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  
В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного 

контролю на семінарських і практичних заняттях, а також підсумкового 

контролю при проведенні екзамену. 
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