Навчальна дисципліна:

Інтелектуальна власність
Вид навчально-методичного забезпечення:

Силабус курсу
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-професійних програм:
– «Фізична культура і спорт»,
– «Дизайн»,
– «Економіка»,
– «Облік і оподаткування»,
– «Фінанси, банківська справа та страхування»,
– «Менеджмент»,
– «Маркетинг»,
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
– «Право»,
– «Прикладна математика»,
– «Прикладна механіка»,
– « Матеріалознавство»,
– « Галузеве машинобудування»,
– « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,
– « Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,
– «Будівництво та цивільна інженерія»,
– «Агроінженерія»,
–«Туризм»,
– «Цивільна безпека»,
– «Міжнародні економічні відносини».
Галузь знань:
01 Освіта / Педагогіка,
02 Культура і мистецтво,
05 Соціальні та поведінкові науки,
07 Управління та адміністрування,
08 Право,
11 Математика та статистика,
13 Механічна інженерія,
15 Автоматизація та приладобудування,
19 Архітектура та будівництво,
26 Цивільна безпека.
Спеціальності:
017 Фізична культура і спорт,
022 Дизайн,
051 Економіка,
071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
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073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
081 Право,
113 Прикладна математика,
131 Прикладна механіка,
132 Матеріалознавство,
133 Галузеве машинобудування,
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,
192 Будівництво та цивільна інженерія,
208 Агроінженерія,
242 Туризм,
263 Цивільна безпека,
292 Міжнародні економічні відносини.
Дні занять та консультацій: за поточним розкладом
Рік навчання: І, Семестр: І, ІІ
Кількість кредитів: 3
Мова викладання: українська
Керівник курсу
д.т.н., професор кафедри матеріалознавства
Луцького національного технічного університету
Савчук Петро Петрович
Контактна інформація: p.savchuk@lutsk-ntu.com.ua
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Опис дисципліни
Як навчальна дисципліна, інтелектуальна власність забезпечує формування у фахівців
комплексу професійних знань щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності,
опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації
результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових прав авторів та
володільців як в Україні, так і за її межам.
По завершенню вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» студенти зможуть:
– оперувати поняттями і категоріями права на результати інтелектуальної діяльності
та засоби індивідуалізації;
–аналізувати та правильно застосовувати норми, що регулюють правовідносини у
сфері охорони результатів інтелектуальної діяльності;
– аналізувати юридичні факти, що вимагають захисту прав на результати
інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації;
– застосовувати правові акти та документи у сфері захисту результатів інтелектуальної
діяльності і засобів індивідуалізації;
– встановлювати наявність правопорушення у сфері охоронних результатів
інтелектуальної діяльності.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме:
– навчального модуля № 1 «Інтелектуальна власність як право на результат творчої
діяльності людини».
– навчального модуля № 2 «Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності».
Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи
та аналіз результатів її виконання.

Структура курсу
Години
(лек. / практ.)
1

4 /2

4/2

4/ 2

Тема

Результати навчання

Завдання

2
1. Інтелектуальна
власність як право
на результати
творчої діяльності
людини

3
Розуміти поняття інтелектуальної власності. Еволюція
інтелектуальної власності, етапи зародження. Розуміти місце
і роль інтелектуальної власності в економічному та
соціальному розвитку суспільства.
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2. Система
інтелектуальної
власності

Розуміння понять «об’єкт» та «суб’єк» інтелектуальноі
власності. Структура державної системи правової охорони
інтелектуальної власності. Вміння на практиці запобігати
правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.

3. Набуття права на Розуміти необхідність правової охорони об'єктів права
інтелектуальної власності. На практиці розглянути схему
об’єкт
інтелектуальної процесу набуття правової охорони об’єктів промислової
власності.
власності

Тести,
питання

Тести,
питання

Тести,
питання

3

1

2

3

4
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4. Комерціалізація
об’єктів права
інтелектуальної
власності

Розуміти права на об’єкти інтелектуальної власності як товар.
Вміти на практиці використовувати основні способи
комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Вміти використовувати об’єкти права інтелектуальної
власності у власному виробництві.

4/ 2

5. Форми, порядок Вміти розрізняти категорії спорів. На практиці вміти
та способи захисту вирішувати різні види спорів, знати порядок захисту прав
права
інтелектуальної власності.
інтелектуальної
власності

Тести,
питання

4/2

6. Адміністративноправовий спосіб
захисту прав.
Цивільно-правовий
спосіб захисту прав

Розуміти, які дії визначаються порушенням права
інтелектуальної власності. На практиці розглянути процедури
вирішення суперечок щодо порушення прав інтелектуальної
власності.

Тести,
питання

4/ 2

7. Кримінальна Розуміти та бути ознайомленим з кримінально-правовими
відповідальність за санкціями за незаконне втручання і зазіхання на права
порушення прав об’єктів інтелектуальної власності.

Тести,
питання

3/2

8. Захист прав
Розуміти важливість та основні принципи даного правового
інтелектуальної документу, що охоплює питання, пов’язані з охороною прав
власності в рамках об’єктів інтелектуальної власності світовим співтовариством.
угоди TRIPS

Тести,
питання

Тести,
задачі,
питання

Літературні джерела
1. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів ВНЗ / О.А. Підопригора,
О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін. – К.: Ін Юре, 2004. – 672 с.
2. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка /
За заг. ред. М.В.Паладія.– К.: ТОВ „Альфа-ПІК”, 2004. –56 с.
3. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.:
Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 108 с.
4. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка: у 3-х томах
/ Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий.– К.: ІІВП, 2004.
5. Жаров В.О. Право інтелектуальної власності в системі права України. Навчальний
посібник. – К.: ІІВП, 2004. – 105 с.
6. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право: конспект лекций учебного курса. – К.:
ЗАО „ИИСП”, 2000. – 140 с.
7. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: ІІВП,
2004. – 260 с.
8. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів ВНЗ / О.А. Підопригора,
О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін. – К.: Ін Юре, 2004. – 672 с.
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9. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка /
За заг. ред. М.В.Паладія.– К.: ТОВ „Альфа-ПІК”, 2004. –56 с.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
1. Державна служба інтелектуальної власності України. [Електронний ресурс] :
http://sips.gov.ua/ua/normative_acts.html.

Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
– Політика щодо академічної доброчесності:
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт
та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються
бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Опитування під час занять – усно
Модуль 1 (теми 1-4) – комплексна контрольна робота
Модуль 2 (теми 5-8) – комплексна контрольна робота
Екзамен (теми 1-8) – тести, завдання, кейси

% від остаточної оцінки
40
30
30
40

Шкала оцінювання студентів:
ECTS

Бали

Зміст

A
B
C
D
E
FX
F

90-100
82-89
74-81
65-73
60-63
35-59
1-34

відмінно
добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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