
 

 

Кафедра 

Космічної інженерії 

 

Інтелектуальна власність та 
патентознавство. Кредитний модуль 
«Право ІВ» 

Спеціальність 081 Право  

Курс 5 

Семестр 7,8 
 

Освітньо-професійна програма 
 

Статус Основна дисципліна  

ECTS 1 

Годин 30 
 

Форма навчання Денна / заочна 

Семестровий контроль Залік 
 

Індивідуальне завдання Не передбачено 
 

 

Інформація про викладача – лекції та практичні заняття 

Цибульов Павло 

Миколайович 

 Посада: професор кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності факультету соціології і права КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. 

 Науковий ступінь: доктор технічних наук. 

 Вчене звання: професор. 
Профіль 
викладача 

http://ipp.kpi.ua/about/vikladachi/petryaev/  

e-mail pavlotsybulov@gmail.com 

 

Обсяг дисципліни 

Форма 

навчання 

Аудиторні заняття 

Лекції Практичні МКР 

заняття години заняття години заняття години 

Денна 6 12 3 6 - - 

Заочна 4 8 1 2 - - 

 

 

Анотація навчальної дисципліни 

 

Опис навчальної дисципліни, її мета, ключові питання 
Дисципліна «Інтелектуальна власність та патентознавство» місце основної дисципліни з циклу 

професійно-орієнтованих, дає уявлення про систему  права інтелектуальної власності, її 

економічні та управлінські аспекти. Кредитний модуль «Право ІВ» пов'язаний з кредитним 

модулем «Патентознавство», які разом складають навчальну дисципліну «Інтелектуальна 

власність та патентознавство».  

.Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей, необхідних для 

створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав на них, здійснення прав 

інтелектуальної власності та їх захисту. 

http://ipp.kpi.ua/about/vikladachi/petryaev/


Предметом вивчення кредитного модуля «Право інтелектуальної власності» є 

життевий цикл обєкта інтелектуальної власності від зародження інноваційної ідеї до її 

втілення в інноваційній продукції чи інноівційній послузі. 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, логіка, інформатика,  цивільне право, 

міжнародне приватне право,  цивільне процесуальне право та інші. 

 

Перелік тем 

 

Тема: 

# 
Назва розділів і тем Лек. год. Сем. год. 

1 Система інтелектуальної власності 2  

2 Виникнення і набуття прав інтелектуальної власності 2 2 

3 Захист інтелектуальної власності 2  

4 Договори у сфері інтелектуальної власності 2 2 

5 Економіка інтелектуальної власності 2 2 

6 Управління інтелектуальною власністю 2  
 

Всього: 12 6 
 Лекція викладається із застосуванням мультимедійних засобів навчання; Індивідуальна робота у 

вигляді підготовки реферативних повідомлень з актуальних питань інтелектуальної власності 

Результати 

навчання 

 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної 

дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

 систему законодавства, на підставі якого здійснюється охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, співвідношення норм Цивільного кодексу, спеціальних 

законів та підзаконних актів в сфері такої охорони; 

 правову природу прав на різні об’єкти інтелектуальної власності, а також їх 

співвідношення з близькими за змістом поняттями «право власності», «майнові права», 

«особисті немайнові права», «комерціалізація прав», «інноваційна діяльність»; 

 положення нормативно-правових актів України та міжнародних договорів, що 

регулюють відносини в сфері створення, використання та охорони результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності;  

 цивільно-правові вимоги до договорів у сфері інтелектуальної власності та 

 державну систему захисту прав інтелектуальної власності України; 

 механізми використання інтелектуальної власності в інноваційній діяльності; 

 підходи та методи оцінки вартості прав на об’єкти  інтелектуальної власності:  

 механізми захисту прав інтелектуальної власності. 

вміння: 

 практично застосовувати набуті знання для вирішення конкретних задач; 

 визначати об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; 

 складати договір на передання прав інтелектуальної власності; 

 вибрати підходи до комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

 визначати стратегію і тактику захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

 

Базова література: 

 



1.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [підручник] / П.М.Цибульов – К.: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 124 с. 

2.Дробязко В.С., Дробязко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. -  К.: 

Юрінком Інтер, 2004. – 512с. 

3.Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво "ІнЮре", 1999. – 578 с. 

4.Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 

2004. – 296 с. 

5.Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною 

власністю / За ред. П.М. Цибульова: монографія. - К.: «К.І.С.», 2005. - 448 с. 

6. Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. Ін електуальна власність: підручник . – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 424с. 

7.Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова П.М. – К.: 

УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с. 

8.Економіка інтелектуальної власності: навчальний посібник/Цибульов П.М., Солошенко 

П.В., Цибульська Л.О. – Маріуполь: Вид-во «Рената», 2010.- 148 с. 

 

Допоміжна література: 

 

1.Законодавство України у сфері інтелектуальної власності /Упор. М.М.Шевченко, 

В.Г.Чижевський, Г.О.Андрощук, С.В.Семенюк. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 704 

с. 

2.Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчук та ін. – 

К.: Форум, 2002. – 319 с. 

3.Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В.О. та інш. Захист прав інтелектуальної власності: норми 

міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. 

– К.: «К.І.С.», 2007.- 448 с. 

4.Інтелектукальна власність: Навчальний посібник / За ред.. д.т.н. Цибульова П.М. – К.: 

УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с. 

5.Кожарська І.Ю. Право промислової власності: Навчальний посібник.- К.: Держ.ін.-т. інтел. 

власн., 2008. – 143 с.  

6.Тофіло А.В., Левічева О.Д. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник. – 

К.: Держ.ін.-т. інтел. власн., 2010. – 322 с. 

7.Дмитришин В.С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні 

/Навчальний посібник. – К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2008. – 246 с. 

8.Каміл Ідріс. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання.- К.: 

ТОВ «Прок-Бізнес», 2006. – 371 с. 

9.Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2003. 

– 184 с. 

10.Мухопад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В.И.Мухопад. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 512 с. 

11.Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, 

робота, ефективність: навчальний посібник. –К.: УкрІНТЕІ, 2016. – 196 с. 

 

Основні нормативно-правові акти: 

 

1. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII із змінами - 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12. 

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93р. № 3687-ХІІ 

зі змінами - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12. 

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93р. №3688-ХІІ зі 

змінами - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545. 

4.  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-ХІІ 

зі змінами - Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-

12/print1218034688041545 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545


5.Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93р. № 3687-ХІІ зі змінами - 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 

6.Цивільний кодекс України. Від 16.01.2003 р. №435-ІV. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
 

Індивідуальне завдання 

 
Написання реферату на задану викладачем тему, в якому зібрана інформація не менш 

ніж 12 джерел. Обсяг реферату повинен бути не менше 12 сторінок, який зачитуєтеся 

студентом на семінарському занятті, з подальшим обговоренням. 

Написання есе (виклад студентом індивідуальної думки у довільній формі на задану 

викладачем тему). Обсяг есе повинен бути 1-3 сторінки, яке зачитуєтеся студентом на 

семінарському занятті, з подальшим обговоренням.  

Рейтингова система оціновання результатів навчання 

 

№ з/п Контрольний захід оцінювання % Ваговий бал Кіл-ть Всього 

1. Активність на лекції 30 0-5 6 0-30 

2. Активність на семінарському занятті 30 0-10 3 0-30 

4 Написання реферату 20 0-20 1 0-20 

5 Доповідь на семінарі по темі реферату 20 0-20 1 0-20 

 Всього:                                                        100           0-55          11               0-100 

 

 

 

Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 7 

2 
Рейтинг для отримання «атестовано» з першої проміжної атестації (8-й 

тиждень) 
RD ≥ 20 

3 
Рейтинг для отримання «атестовано» з другої проміжної атестації (14 

тиждень)  
RD ≥ 40 

Додаткові умови допуску до заліку: 

Студент вважається допущеним до заліку, якщо вагова сума його балів за семестр 

дорівнює або перевищує 40 балів. Якщо студент не зміг набрати визначену мінімальну суму 

балів (40), він вважається таким, що «не допущений» до заліку.  

Додатковими умовами допуску до заліку є відпрацювання студентом пропущених тем 

кредитного модуля на консультаціях, які здійснюються викладачем у визначений час, про що 

доводиться студентам на першому занятті, або підготовкою додаткового есе або реферату за 

темою, яку запропонував викладач. (Графік консультацій викладача публікується на сайті та 

стенді кафедри).  

У випадку, якщо, до визначеної дати заліку (останнє семінарське заняття) студент не 

зміг набрати відповідну мінімальну кількість балів і визначений таким, що «не допущений» до 

заліку, він отримує право (спроби) перездачі заліку у період екзаменаційної сесії. Остання 

(третя) спроба визначення рівня знань студента  здійснюється комісією, яка остаточно 

визначає рівень знань студента. Якщо студенту не вдалося скласти залік в поточному семестрі, 

як виняток, з врахуванням семестрового рейтингу, за рішенням кафедри, допускається 

можливість складення заліку в наступному семестрі.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з кредитного 

модуля студент отримав не менше 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до 
семестрового контроля з цього кредитного модуля, він отримує позитивну оцінку. 

Якщо студент набрав відповідну кількість балів більше, як 60 балів, але вважає за 

необхідним підвищити свій рейтинг, він може скласти залік. Максимальний ваговий бал заліку 

складає 20 балів.  

 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою 

 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

 

Можливість отримання оцінки «автоматом»: 

відповідно до рекомендацій Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського,  ухвалених 

протоколом №7 від 29.03.2018 року, студент, який за сумою отриманих балів набрав 60 і 

більше балів, має право на отримання заліку «автоматом».  

 

Політика навчальної дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій 
Ваговий 

бал 
Критерій 

Ваговий 

бал 

Підготовка презентації по темі семінарського заняття + 2 бали - … бали 

Підготовка додаткового есе + 2 бали - … бали 

Використання на семінарських заняттях інформації, яка 

виходить за межі визначеної основної та додаткової 

літератури 

+ 2 бали - … бали 

Відвідування занять 

Відвідування лекційних та семінарських занять є обов`язковим, за виключенням 

поважних причин. Бали за присутність на лекціях не додаються. За відвідування семінарських 

занять студенти також не отримують бали, але головна частина рейтингу студента формується 

через активну участь у семінарських заняттях й підготовленість до них.  

 

Пропущені контрольні заходи оцінюванняПропущені заходи оцінювання знань 

студентом(ами) по темі навчальної дисципліни вирішується шляхом домовленості між 

викладачем та студентами щодо порядку здійснення усунення заборгованості.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 



Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. 

Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання 

графіка освітнього процесу студентами. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації  Тиждень 8 Тиждень 14 

Умови отримання атестації Поточний рейтинг ≥ 20 балів ≥ 35бал 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

(інша необхідна інформація стосовно академічної доброчесності)  

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Рекомендації студентам 

Підготовка студента до семінарського заняття передбачає ознайомлення з матеріалами 

лекції, відповідним параграфом підручника (посібника), із законодавчими актами, які 

регулюють правовідносини між субєктами права інтелектуальної власності Вітається, якщо 

студент розширює свої знання за рахунок ознайомлення з додатковою літературою.  

Гарант освітньої програми 

 
_________ Є. Д. 
Лук’янчиков 
 
«__»  _____________  2019 
р. 

Завідувач кафедри 

інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП 

КПІ ім. Ігоря Сікоського: 

____________ С.Ю. Петряєв 
«__»  ______________  2019 р. 

Голова методичної комісії 

ФСП КПІ ім. Ігоря 

Сікорського: 

_______________ 

К.Л.Попов 

 
«__»  ______________  2019 р. 

 

 
 


