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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

1) Шифр за ОПП: ВК 01 

2) Навчальний рік: 2022 -2023 

3) Освітній рівень: другий рівень вищої освіти (магістр) 

4) Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 192.02 «Міське будівництво та господарство» (МБГ) 

7) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

8) Семестр: 1 

9) Контактні дані викладача: професор, д.т.н. Кривомаз Т.І., 

корпоративна адреса електронної пошти: kryvomaz.ti@knuba.edu.ua, ecol@i.ua; 

тел. 0950522619; сторінка викладача на сайті КНУБА: https://www.knuba.edu.ua/krivomaz-t-i-%EF%BF%BC/ 

10) Мова викладання: українська 

11) Пререквізити: «Економіка», «Правознавство», «Екологія» 

12) Мета курсу: формування загальних та професійних знань про інтелектуальну власність, її законодавче 

регулювання та захист авторських і патентних прав при дослідженнях, розробці, проектуванні, будівництві та 

експлуатації об’єктів інтелектуальної власності. 

 

13) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

компетентності 

1. ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи 

екологічної політики, фундаментальні положення з 

біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та 

фахових і прикладних інженерно-технологічних 

дисциплін для моделювання та вирішення 

конкретних природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 

mailto:ecol@i.ua
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2. ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, 

базуючись на розумінні механізмів впливу людини 

на навколишнє середовище і процесів, що 

відбуваються у ньому.  

 

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекція, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 

3. ПР05. Вміти розробляти проекти з 

природоохоронної діяльності та управляти 

комплексними діями щодо їх реалізації.  

 

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекция, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 

4. ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в основі природозахисних 

технологій відповідно екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку.  

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекция, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 

5. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності 

наявних або прогнозованих екологічних умов 

завданням захисту, збереження та відновлення 

навколишнього середовища. 

 

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекция, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 

6. ПР16. Знати наслідки впливу змін клімату на 

штучні та природні екосистеми, аналізувати 

природоохоронні засоби та заходи по боротьбі та 

мінімізації впливу змін клімату та приймати участь 

у їхній розробці. 

Дискусії під час 

занять, 

опитування, 

формативне та 

тематичне 

тестування, 

підсумковий тест 

Лекция, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ІК 

ЗК1 

ЗК02 

ЗК07 

ФК01 

ФК02 

ФК04 

ФК08 

ФК09 

ФК11 
 

14) Структура курсу, денна/заочна форма навчання: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

24 6  2 60 Залік 

Сума годин: 90 
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Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
30 

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

Лекції: 

Лекція 1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони. Визначення поняття 

матеріальної та нематеріальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної 

власності. Суб’єкти та об’єкти авторського права. Законодавство України про інтелектуальну власність. 

Міжнародна система правової охорони інтелектуальної власності. 

Лекція 2. Торгові марки та торгові назви. Товарні знаки. Комерційне найменування. Комерційна 

таємниця та ноу-хау. Раціоналізаторська пропозиція. Захист прав інтелектуальної власності. Шляхи 

реєстрації торгової марки. Вимоги до реєстрації торгової марки. Зобов’язання використання та захист 

торгових марок. Договори у сфері інтелектуальної власності. 

Лекція 3. Промислові зразки. Охорона та реєстрація прав на промислові зразки. Вимоги до реєстрації 

дизайну. Захист промислових зразків. Системи реєстрації RCD (Registered Community Design) та 

(Unregistered Community Design) UCD. 

Лекція 4. Патенти. Система патентної інформації. Види патентної інформації та сутність патентних 

досліджень. Порядок проведення патентних досліджень. Патентні тролі. 

Лекція 5. Корисні моделі. Основні відмінності між корисними моделями та патентами. Вимоги до 

реєстрації корисної моделі. Шляхи захисту корисної моделі. Приклади корисних моделей та шляхи для 

зловживання. 

Лекція 6. Географічні зазначення. Типи продукції з географічним зазначенням. Шляхи захисту 

географічних зазначень. Приклади української та закордонної продукції асоційованої з географічними 

зазначеннями. 

Лекція 7. Комерційна таємниця. Шляхи захисту комерційної таємниці. Угода про нерозголошення 

інформації. Неправомірне використання комерційної таємниці. Недобросовісна конкуренція.  

Лекція 8. Авторське право. Вимоги до захисту авторських прав. Суміжні права. Штрих-коди, коди ISSN 

та ISBN. Плагіат. Піратство. 

Лекція 9. Особливості охорони авторських прав на комп’ютерні програми, бази даних та науково-

технічні твори. Виникнення і здійснення суміжних прав. Майнові права виконавців та виробників Бази 

даних. Захист персональних даних. 

Лекція 10. Доменні імена. Типи доменних імен. Вимоги до реєстрації доменних імен. Єдина політика 

вирішення суперечок щодо доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP). 

Кіберсквотинг (cybersquatting). 

Лекція 11. Інтелектуальна власність в рекламі та ЗМІ. Мовне регулювання реклами. Розміщення 

порівняльної реклами. Інтелектуальна власність на фотографії. Авторські права на меми.  

Лекція 12. Інтелектуальна власність в будівництві та архітектурі. Зелене будівництво. Вплив будівельної 

галузі на довкілля та його мінімізація завдяки використанню технологій зеленого будівництва. 

Принципи зеленого будівництва. Міжнародні сертифікаційні системи зеленого будівництва. Критерії 

стійкості зеленого будівництва. Інновації. Цифрові технології в будівництві. 

 

Практичні: 

Практична робота №1. Авторське право та перевірка на плагіат. Авторське право у наукових та 

кваліфікаційних роботах 

Практична робота №2. Процес реєстрації прав на винаходи та корисні моделі. Порядок складання і 

подання заявки на винаходи та корисні моделі, допоміжніі матеріали до неї. Експертиза заявок на 

винаходи та корисні моделі. Порядок видачі та анулювання охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності. Практична робота №3. Процес реєстрації прав на промислові зразки. Основні 

положення Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Поняття та критерії 

охороноздатності промислових зразків. 

 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра ТЗНСтаОП 

 

192 МБГ Сторінка 1 з 5 

16) Основна література: 

1. The European IPR Helpdesk: Your Guide to IP in Europe. – 2017. –European Union Intellectual Property 

Office (EUIPO). – 60 p. 

2. Зелене будівництво: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Екологія» / уклад.: Кривомаз Т.І., Варавін Д.В., Савченко А.М. – Київ: КНУБА, 2021. – 32 с. 

3. Основні вимоги та правила оформлення рукописів навчально-методичної літератури та 

організаційно-методичної документації, що видається редакційно-видавничим відділом КНУБА. 

– К.: КНУБА, 2003. – 40 с. 

4. Право інтелектуальної власності: підручник:./ за заг.ред.О.І.Харитонова. – К.: Юрінком Інтер, 

2019. 540 с.  

5. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / за ред. О.В. Нестерцової-Собакарь. – К.: Дніпро, 

2018. 140 с. 

6. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право (3–є вид., стереотип.) / 

В. М. Антонов. – К.: КНТ, 2016. – 614 с. 

7. Бабець І. Г. Інтелектульна власність : Навчальний посібник / І. Г. Бабець, І. П. Мойсеєнко. – Львів: 

ЛДУВС, 2016. – 160 с. 

8. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права : Навчальний посібник / С. В. Бондаренко. – 

К.: Ін–т інтел. власн. і права, 2018. – 288 с. 

9. Васильців Т. Г. Інтелектуальна власність : Навчальний посібник / Васильців Т.Г., Апопій В.В., 

Лупак Р.Л., Ільчук О.О. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 252 с. 

10. Потєхіна В. О. Інтелектульна власність : Навчальний посібник / В. О. Потєхіна. – К.: ЦУЛ, 2018. 

– 414 с. 

11. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : Навчальний підручник. – К.: Держ. Ін–

т інтел. власн., 2019. – 312 с. 

 

17) Додаткові джерела: 

1. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності http://www.ndiiv.org.ua/index.php/ua/ 

2. Національний офіс інтелектуальної власності http://nipo.gov.ua 

3. ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» http://uacrr.org 

4. Словник термінів інтелектуальної власності https://smithhopen.com/resources/glossary-of-

intellectual-property-terms/ 

5. Всесвітня організація інтелектуальної власності WIPO https://www.wipo.int/portal/en/index.html 

6. Бібліотека КНУБА /. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/ 

7. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

18) Нормативна та законодавча база 

1. Закон України № 2415 від 15.05.2018 (22 липня 2018) Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав  

2. Закон України №2255 від 10.10.2019 (16.06.2020) Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення національного органу інтелектуальної власності 

3. Закон України № 2258 від 11.10.2019 (21.07.2020) Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки 

та боротьби з патентними зловживаннями (патентним тролінгом) 

4. Закон України №2259 (21.07.2020) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформи патентного законодавства 

5. Закон № 202-ІХ Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України 

6. Проект Національної стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні на 2020-2030 роки 

  

19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Практичні і 

лабораторні 

роботи 

Сума 

ПРН.01 ПРН.02 ПРН.03 ПРН.04 ПРН.05 ПРН.06 

5 10 10 10 10 5 50 100 
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20) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Умовою допуску студента до екзамену є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі 

виконання всіх елементів модулів. 

Студент, який отримав протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути 

звільненим від семестрового екзамену.  

Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем.  

Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання 

екзамену.  

Студент, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях, не допускається до 

складання підсумкового контролю. В цьому разі він повинен виконати визначене викладачем додаткове 

завдання по змісту відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями.  

Студент має право на опротестування результатів контролю (апеляцію). Правила подання та розгляду 

апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

21) Політика щодо академічної доброчесності: 

Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту 

має складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій здобувачів у 

матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку здобувача він 

отримує інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження 

тестування. 

 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=38568 

 

 

 

 


