
1. Назва модуля: Інтелектуальна власність 
2. Код модуля: ТТД_8_ГП.04_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, лабораторних занять – 16) 
6. Лектор: Авраменко Олег Борисович – магістр інтелектуальної власності, 

доктор педагогічних наук, професор. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття системи правової охорони інтелектуальної 

власності; складові системи інтелектуальної власності в Україні; об’єкти права 
інтелектуальної власності; суб’єкти права інтелектуальної власності; принципи 
правової охорони об’єктів патентного права, правової охорони засобів 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, правової охорони нетрадиційних 
об’єктів інтелектуальної власності; економіку інтелектуальної власності; 

уміти: визначати алгоритм правової охорони об’єктів патентного права, 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності; алгоритм правової охорони об’єктів промислової 
власності в іноземних державах; визначати: права та обов’язки власників 
охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; вартість 
предмета ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права 
інтелектуальної власності; процедуру захисту прав інтелектуальної власності у 
разі їх порушення; випадки порушення прав власників чинних охоронних 
документів та заявників на об’єкти промислової власності. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: господарське законодавство, економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Система інтелектуальної власності України. Набуття прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. Права на винаходи і корисні моделі. Права на 
промисловий зразок та географічне значення походження товарів. Права на 
торговельну марку та комерційну таємницю. Права на об’єкти авторського права і 
суміжних прав. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Захист 
прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

11. Рекомендована література: 
1. Бітнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: Ін-т 

інтелект. власн. і права, 2004. – 296 с. 
2. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищ. навч. 

закладів / О.П. Орлюк,Г.О. Андрощук, О. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О.П. 
Орлюк, О.П. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. 

3. Цибульок П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний 
посібник. – К.: «Держ. інститут інтелектуальної власності», 2008, - 124 с. 

12. Форми навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-
дослідне завдання, самостійна робота. 

13. Методи та критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (70%) – усне опитування, самостійна робота. 
- Підсумковий контроль (30%) – залік (контрольна робота). 
14. Мова навчання: українська. 
 
 


