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           (М.П.)  

 
«Затверджую» 

Проректор з НМР д.т.н., проф. Тонкачеєв Г.М. 

 

«____» ____________2020 р.__________ 

 

Декан факультету АІТ 

к.т.н., доц. Русан І.В. 

 

«____» ____________2020 р.__________ 

 

Зав. кафедрою охорони праці та навколишнього середовища 

д.т.н., проф. Волошкіна О.С. 

 

«____» ____________2020 р.__________ 

 

 
КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 

 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 2) Шифр за ОПП:          ВБ6 

3) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2020/2021 

4) Освітній рівень:  другий рівень вищої освіти (магістерський) 

5) Форма навчання: денна 

6) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» 

7) Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології» 

8) Компонента спеціальності: вибіркові  

9) Семестр: ІІ 

10) Цикл дисципліни: вибіркові компоненти ОПП  

11) Викладач (розробник карти): професор, д.т.н. Волошкіна О.С. 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) Ліцензування та патентування 

продукцій. 

14) Мета курсу: є викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є сформувати у студентів 

комплекс знань і умінь щодо набуття, комерціалізації і захисту прав на різні категорії об’єктів права 

інтелектуальної власності в Україні. 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН-1. Знати і системно застосовувати методи 

аналізу та моделювання прикладної області, 

виявлення інформаційних потреб і збору 

вихідних даних для проектування програмного 

забезпечення.  

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота 

Лекційні 
заняття. 

Практичні 
заняття. 

ІК 
ЗК-1 
ЗК-3 
ФК-3 
ФК-4 
ФК-5 



 

 

126 ІСТ ІСТ Сторінка 1 з 4 

2. ПРН-7. Знати і застосовувати сучасні професійні 

стандарти і інші нормативно-правові документи з 

інженерії програмного забезпечення. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

розрахункова-
графічна робота 

Лекційні 
заняття. 

Практичні 
заняття. 

ІК 
ЗК-1 
ЗК-3 
ФК-3 
ФК-4 

ФК-5 

3. ПРН-8. Вміти обирати існуючі та розробляти 

власні архітектурні рішення та проектні шаблони 
для інтеграції корпоративних розподілених 

програмних систем. 

 

Обговорення під час 

занять, тематичне 
дослідження, 

контрольна робота 

Лекційні 
заняття. 

Практичні 
заняття. 

ІК 
ЗК-1 
ЗК-3 
ФК-3 
ФК-4 
ФК-5 

4. ПРН-10. Вміти обирати відповідну хмарну 

модель обслуговування та тип розміщення, 

використовувати методи за засоби міграції 

розподілених  застосувань до хмарних центрів 

обслуговування.  

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота 

Лекційні 
заняття. 

Практичні 
заняття. 

ІК 
ЗК-1 
ЗК-3 
ФК-3 
ФК-4 
ФК-5 

5. ПРН-13. Вміти застосовувати на практиці 

отриманні знання з застосування Grid-технології, 

хмарних для проектування та розробки 

розподілених програмних систем. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота 

Лекційні 
заняття. 

Практичні 
заняття. 

ІК 
ЗК-1 

ЗК-3 
ФК-3 
ФК-4 
ФК-5 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

студента 

 24 6 - Контрольна робота 60 

Зміст: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекційне: 

Тема 1. Сутність та значення інтелектуальної власності. 

Тема 2. Еволюція інтелектуальної власності як права.  

Тема 3. Принципи правової охорони інтелектуальної власності.  

Тема 4. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  

Тема 5. Законодавство України про інтелектуальну власність.  

Тема 6. Інституційна структура системи охорони прав інтелектуальної власності.  

Тема 7. Охорона прав на об’єкти промислової власності.  

Тема 8. Особливості охорони нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.  
Тема 9. Охорона авторських і суміжних прав.  

Тема 10. Охорона прав інтелектуальної власності українських громадян за кордоном.   

Практичне: 

Тема 1. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності 

Тема 2. Оформлення заявки на видачу охоронного документу на комп’ютерну програму 

Тема 3. Збір інформації для подачі заявки на видачу патенту України на винахід 

Лабораторне- лабораторні заняття відсутні. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Дії, що визнаються порушенням прав 

інтелектуальної власності. Дії, що порушують права власників об’єктів промислової власності. Основні 

порушення прав на об’єкти авторського права і суміжних прав. Категорії суперечок. Суперечки про визнання 

(невизнання) результату інтелектуальної діяльності об’єктом інтелектуальної власності. Суперечки, що 

стосуються порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Форми, порядки та способи захисту права 

інтелектуальної власності. Юрисдикційна форма захисту. Неюрисдикційна форма захисту. Види порушення 

прав, що розглядаються в адміністративноправовому порядку. Цивільно-правовий порядок захисту прав. 

Порядок захисту порушених прав, встановлений кримінальним законодавством.   

Самостійна робота здобувача:  

Право на об’єкти інтелектуальної власності як товар. Особливості права інтелектуальної власності як товару. 

Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Мета і основні способи комерціалізації. поняття інтелектуального капіталу. Передача прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Ліцензійні договори та їх види. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
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власності. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Методи оцінки прав на 

об’єкти інтелектуальної власності. Алгоритм розрахунку вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

17) Іспит: немає. 

18) Основна література: 

1. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність / Упорядник: Бояр А. О. – Луцьк: Ред.-вид. відд. 

“Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 204 с.  

2. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін 

Юре”, 2004. – 672 с.  

3. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 

2005. – 112 с.   

4. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 

– 268 с.  

19) Додаткова література: 

1. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 
Ліра-К, 2005. – 232 с.  

2. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 296 

с.   

3. Бояр А. О. Інтелектуальна власність: Моногр. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2007. – 164 с.  

4. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 64 с.  

5. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью. – М. : Дело, 2003. – 512 с.   

Т. I: Право интеллектуальной собственности / Под ред. В. М. Литвина, С.А.Довгого. – 488 с.   

Т. II: Авторское право и смежные права / Под ред. Г. И. Миронюка, В. С. Дробязко. – 476 с.   

Т. III: Промышленная собственность / Под ред. В. Л. Петрова, В. А. Жарова. – 666 с.   

Т. IV: Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение / Под ред. А. Б. 
Будкина-Сиверского, А. Д. Святоцкого. – 382 с.   

6. Інтелектуальна власність в Україні: нормативна база. – К.: КНТ, 2003. – 438 с.   

7. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. І. Авторське право і суміжні права / За ред. О. Д. 

Святоцького, В. Л. Петрова. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с.   

8. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. ІІ. Промислова власність / За ред. О. Д. 

Святоцького, В. Л. Петрова. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 272 с.  

9. Кириченко І. А. Судова експертиза : охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. – К. : «Інст. інтел. 

власн. і права», 2004. – 144 с.   

10. Кожарская И. Ю., Прахов Б. Г. Патентное право. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2003. – 140 с.   

11. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. – К. : Форум, 

2002. – 319 с.   

12. Тофило А. В. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности : заявки на изобретения и полезные 
модели. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 176 с.   

13. Цыбулев П. Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 188 с.  

14. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2005. – 192 с.   

15. Популярно про інтелектуальну власність / Уклали : Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. – К. : Міжнародний 

науковий комітет, 2003. – 56 с.   

16. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права. – К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 260 с.   

17. http://www.sips.gov.ua/ - Державна служба інтелектуальної власності України;  

18. http://www.uacrr.kiev.ua/ - ДП “Українське агентство з авторських і суміжних прав”;  

19. http://www.ukrpatent.org/ - ДП “Український інститут промислової власності”;  

20. http://www.bookz.com.ua/23/index.htm - Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. Навчальний 

посібник.  
20) Робоче навантаження здобувача, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ 
Форма 

занять 

Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  24/12 

2. 
Практичне 

заняття 
- 

3. 
Лабораторні 
заняття 

6/3 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
1 Контрольна робота/12 

http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
http://www.bookz.com.ua/23/index.htm
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5.  
Форма 

контролю 
залік /6 

 Всього годин 30/60 

21) Сума всіх годин: 90 

22) Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

23) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 30 (1,0) 

24) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
33 (1,1) 

25) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС, забезпечених навчальним планом: 60 (2,0) 

26) Розробник силабусу: д.т.н., проф. Волошкіна О.С. 

 

 

           

                  Затверджено: 

 

………………………….….   ………………………………………………….... 
 (дата і підпис розробника)                                   (підпис завідувача кафедрою) 

 


