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СИЛАБУС 

 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ВК09(ОПП17) 

2) Навчальний рік: 2020/2021 

3) Освітній рівень: перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право»; «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: V 

11) Контактні дані викладача: проф., д.ю.н. Безклубий І.А. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/ 

Контакти: (067)3551101;  

E-mail: bezklubyi.ia@knuba.edu.ua ; doutdes@meta.ua 

12) Мова викладання: українська 

13) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): «Теорія держави 

і права», «Цивільне право» 

14) Мета курсу: надання знань, умінь, навичок, пов’язаних з основними поняттями інтелектуальної власності, 

а саме: а) науково-юридична: закласти та сформувати у здобувачів вищої освіти знання з права інтелектуальної 

власності, його норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо місця та ролі ПІВ в системі права в Україні 

та ЄС; б) загальноосвітня: вивчення передумов формування системи права інтелектуальної власності та його 

розвиток і перспективи; в) виховна: сприяти формуванню громадсько-політичної та правової культури 

майбутнього юриста. 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ІК 
ЗК2 

ЗК3 
ЗК10 
ЗК11 
СК4 
СК5 
СК6 
СК8 
СК11 
СК13 
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2. ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК3 

СК4 
СК5 
СК6 
СК8 
СК11 
СК13 
СК14 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 
ЗК3 
ЗК10 
ЗК11 
СК4 
СК5 
СК6 
СК8 

СК11 
СК14 

4. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК2 
ЗК3 
ЗК10 
ЗК11 
СК4 

СК5 
СК6 
СК8 
СК13 
СК14 

7. ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного і всебічного 

встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 
ЗК3 

СК4 
СК5 
СК6 
СК8 
СК11 
СК13 
СК14 

11. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК3 
ЗК10 
ЗК11 
СК4 
СК5 
СК6 
СК8 
СК11 

СК13 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

20 20  Контрольна робота 50 Залік 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
40(1,33) 

 

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

Лекції: 
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Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття та джерела права інтелектуальної власності 

Тема 2. Авторське право. 

Тема 3. Суміжні права 

Тема 4. Право промислової власності 

Тема 5. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Охорона та захист 

права інтелектуальної власності в Україні. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Охорона прав інших об'єктів права інтелектуальної власності 
Тема 7. Розпорядження правами інтелектуальної власності Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності  

Тема 8. Міжнародні та європейські стандарти у сфері інтелектуальної власності. Гармонізація законодавства 

України та ЄС у сфері охорони права інтелектуальної власності 

 

Практичні заняття: 

Заняття 1. Поняття та джерела права інтелектуальної власності 

Заняття 2. Авторське право. Заняття 3. Суміжні права 

Заняття 3. Право промислової власності 

Заняття 4. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Заняття 5. Охорона прав інших об'єктів права інтелектуальної власності 

Заняття 6. Розпорядження правами інтелектуальної власності. 

Заняття 7. Міжнародні та європейські стандарти у сфері інтелектуальної власності. 

 
Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Тематика індивідуальних завдань: 

1. Пропрієтарна концепція визначення прав на результати творчості.  

2. Теорія виключних прав. 

3. Співвідношення механізму охорони об’єктів авторського та патентних прав.  

4. Поняття твору та його ознаки.  

5. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.  

6. Похідні твори та компіляції даних.  

7. Комп’ютерні програми як об’єкти охорони авторського права. 

8. Правова охорона аудіовізуальних творів. 

9. Співавторство та його види.  

10 Межі здійснення авторських майнових прав.  
11. Вільне відтворення комп’ютерних програм та творів для навчання.  

12. Договори у сфері розпоряджання майновими правами автора.  

13. Співвідношення понять ”творчість”, “інтелектуальна діяльність”, “оригінальність”, “унікальність”. 

14. Вільне використання об’єктів суміжних прав. 

15. Управління авторськими та суміжними правами.  

16. Правовий статус організацій колективного управління.  

17. Способи  захисту авторських та суміжних прав.  

18. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.  
19. Реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків.  

20. Заявка та її складові елементи.  

21. Зміст експертизи заявки.  

22. Поняття  патенту та його функції. 
23. Поняття деклараційного патенту. 

24. Поняття секретного винаходу. 

25. Чинність патенту та його припинення. 

26. Права та обов'язки , що випливають із патенту. 

27. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка. 

28. Поняття та види ліцензій. 

30. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.  

31. Правова охорона доменних імен. 

32. Поняття охороноздатності наукових відкриттів. 

33. Поняття раціоналізаторської пропозиції. 

34. Поняття та ознаки комерційної таємниці.  
35. Майнові права на сорт рослин. 
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36. Поняття компонування напівпровідникового виробу. 

37. Поняття та ознаки комерційної таємниці. 

38. Поняття ноу-хау. 

18) Основна література: 

1. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, 

Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 382 с. 

2. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. 

О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.  

3. Право інтелектуальної власності : підруч. / О. І. Харитонова [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Харитонової. - Київ : 

Юрінком Інтер, 2016. - 540 с. 
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19) Додаткові джерела: 

1. Безклубий І.А. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) 

організації мовлення (суміжні права). (Гл. 37, с. 676 – 684) // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України: У 2 т. 6-тевид., перероб. і допов./ за заг. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. 

К.: Юрінком Інтер, 2019. – Т. І. – с. 752. 

2. Безклубий І.А., Багач Е.М. Право інтелектуальної власності на відкриття (Гл. 38, с.684 – 688) // Науково-

практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 6-тевид., перероб. і допов./ за заг. ред. О.В. Дзери 

(кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2019. – Т. І. – с. 752. 
3. Безклубий І.А. Право на комерційну таємницю: реформа законодавства Королівства Іспанія. – с. 381-390 / 

Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС. Збірник статей і тез IХ 

Міжнародного цивілістичного форуму, Харків, 11-12 квітня 2019 року. – Київ: Знання України, 2019. - 599 с. 

4. Безклубий І. «Можливість» та «дійсність» як категорії інтуїтивного підходу в теорії пізнання інтелектуальних 

прав с. 19-31 / Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних 

наук, професора Н.С. Кузнєцової / Відп. ред. Р.А. Майданик та О.В. Кохановська. – К.: ПрАТ «Юридична 

практика», 2014. – 564 С. 

5. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское право / пер. с англ. – СПб. : 

«Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.  

6. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-

практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.  

7. Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.] ; за заг. 
ред. І. Безклубого.  – К. : Грамота, 2014 – 416 с. – (Серія «Про українське право»). 

8. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с. 

9. Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення 

судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О. П. Орлюк / Верховна Рада України. – К. : 

Парламентське вид-во, 2007. – 344 с.  

10. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 

2009. – 242 с.  

11. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями 

розвитку / Ю. Кипіца: НАН України, Центр дослідж. інтелект. власн. та трансф. технол. НАН України. – Київ : 
Академперіодика, 2017. – 664с. 

12. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у 

цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 –  312 с. 

13. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. 

– С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей 

/ За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: 

ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с. 

14. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах 

Європейського Союзу : монографія / О. О. Ковальчук. — К. : Юрінком Iнтер, 2014. — 200 с.Макода В.Є. 

Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с. 

15. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. Інтелектуальна власність в Україні: 

проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с. 

16. Петренко С. А. Розвиток правової охорони комп’ютерних програм: теорія та практика: монографія / С. А. 

Петренко. – ТОВ «Лазуріт–Поліграф», 2010. – 204 с.  

17. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті європейської інтеграції: 

концептуальні засади : монографія /за науковою редакцією О. П. Орлюк; кол. авторів. – К.: НДІ ІВ НАПрН 

України, ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2010. – 464 с. 

18. Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І.Hіколаєнко, А.П.Бутяєва, Л.А.Меняйло, В.С.Радомський ; За ред. 

В.Л.Петрова, Держ. патентне відомство України. – К. : Ін Юре, 1999. – 103 с. 

19. Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю: монографія 

/ П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні. – К., 2005. – 448 с.  

20. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів 
творчої діяльності : монографія / О. І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 346 с.  

21. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 

368 с. 

22. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : 

монографія / І.Є. Якубівський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  –  522 с. 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 
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Сторінка 1 з 4 

Поточне оцінювання Індивідуальне 

завдання 
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М1 
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35 35 30 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 
1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання іспиту. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання іспиту. 

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

5. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

22) Політика щодо академічної доброчесності:  
1. 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 студента він отримує інше 
завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. 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 студентів у матеріалах наукових 

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

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

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2871 

 

 


