
  



2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр 

ІII 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  

Аудиторні заняття, у т. ч:  30  30 

лекції 30  30 

лабораторні роботи    

практичні заняття    

Самостійна робота, у т. ч:  60  60 

   підготовка до аудиторних занять 30  30 

   підготовка до контрольних заходів 4  4 

   виконання курсового проекту або роботи    

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

26  26 

Підготовка до екзамену    

Форма підсумкового контролю   залік 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни. гуманізація та інформатизація вищої технічної освіти через 

ознайомлення з правовою базою та отримання студентами комплексу знань із правових 

аспектів охорони та захисту інтелектуальної власності. 

Завдання дисципліни - сформувати розуміння поняття «інтелектуальна власність» 

на основі теорій власності; 

- розвивати творче мислення студентів; 

- виробити навички роботи з нормативними та законодавчими документами у сфері 

інтелектуальної власності;  

- систематизувати знання з основ  інтелектуальної власності; 

- збагатити запас наукової термінології з фаху;  

- розвинути у студентів навички укладати первинні документи для оформлення 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

- сформувати вміння щодо оформлення документів на об’єкти інтелектуальної 

власності, поширених у професійній діяльності, зокрема оформлення заявок на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, тощо; 

- виробити навички самоконтролю при опрацюванні законодавчих документів та 

тем, які не викладалися на лекціях; 

- розвинути навички вільно оперувати набутими знаннями при написанні наукових 

робіт (рефератів, статей, тез тощо. 

Пререквізити дисципліни. Пререквізитами дисципліни «Інтелектувальна 

власність» є дисципліни «Управління проектами», «Матеріально-технічне забезпечення в 

будівництві». 

Постреквізити дисципліни. Постреквізитами дисципліни «Інтелектувальна 

власність» є виробнича практика, переддипломна практика; виконання та захист 

кваліфікаційної роботи. 

Компетентності (відповідно до таблиці освітньої програми «Теплогазопостачання, 

вентиляція і кондиціювання» СВО ПДАБА 192мн 2018). 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 5. Навички використання  інформаційних і комунікаційних технологій;  

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 



ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ПК. 1. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в 

галузі будівництва і архітектури. 

ПК. 5. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних 

рішень. 

ПК. 9. Здатність ведення ділових комунікацій, знання та розуміння предметної 

області та розуміння фаху, щоб визначити структуру знань за спеціальністю. 
Заплановані результати навчання (відповідно до таблиці освітньої програми 

«Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» СВО ПДАБА 192мн 2018). У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

ЗР. 4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в будівництва, 

використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних 

та вторинних ресурсів, технологій. 

ЗР. 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: інженерні 

мережі та споруди, наукові дослідження в теплогазопостачанні, вентиляції і кондиціюванні, 

професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним 

спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві 

та цивільній інженерії, економіка і управління підприємством. 

ЗР. 7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів. 

ЗР. 9. Знання сучасних досягнень  інноваційних технологій в галузі послуг з 

проектування, монтажу та експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції та 

кондиціонування. 

ЗР. 10 Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, 

соціальному і екологічному контексті. 

вміти:  

УМ. 3 Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем 

теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування. 

Методи навчання з курсу «Інтелектуальна власність» поділяються на методи 

роботи викладача (лекція, пояснення, бесіда, навчальна дискусія) та методи роботи 

студентів (виконання практичних завдань, самостійна робота). При викладанні курсу 

«Інтелектуальна власність» використовуються методи навчання за джерелом 

отримання знань, зокрема: 

1. Словесні методи, які дозволяють в найкоротший термін передати велику за 

обсягом інформацію, поставити перед студентами проблеми і вказати шляхи їх вирішення. 

Використовуються такі види словесних методів: лекція, пояснення, бесіда (співбесіда), 

дискусія. 

2. Наочні методи – використовуються при викладанні курсу «інтелектуальна 

власність» у взаємозв'язку зі словесними і практичними методами і призначені для 

ознайомлення студентів за допомогою презентацій з об'єктами права інтелектуальної 

власності за допомогою схем, таблиць, класифікацій, малюнків, тощо.  Впровадження 

технічних засобів в навчальний процес, зокрема демонстрації презентацій, розширює 

можливості наочних методів навчання. 

3. Практичні методи (студенти отримують знання і виробляють вміння, 

виконуючи практичні дії (завдання для самостійної роботи). 

Робота з підручниками, законодавчими документами, основною та 

допоміжною літературою з курсу це один з найважливіших методів навчання, який 

здійснюється головним чином під час самостійної роботи студентів. При цьому студенти 



використовують прийоми самостійної роботи з друкованими джерелами: 

конспектування, цитування, анотування, рецензування, тощо. 

Форми навчання – індивідуальні, групові, фронтальні, колективні. 

 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб с/р 

Змістовий модуль 1 Основи інтелектуальної власності 

Тема 1. Вступ до інтелектуальної власності. Поняття 

права інтелектуальної власності. 

6 2 
  

4 

Тема 2. Інтелектуальна діяльність як економічна 

основа інформаційного суспільства.  

6 2 
  

4 

Тема 3. Історія права інтелектуальної власності. 6 2   4 

Тема 4. Об’єкти права інтелектуальної власності. 6 2   4 

Тема 5.Суб’єкти права інтелектуальної власності. 6 2   4 

Тема 6. Система правової охорони та захисту у сфері 

інтелектуальної власності в Україні. 

6 2 
  

4 

Тема 7. Джерела законодавства з питань  

інтелектуальної власності.  

6 2 
  

4 

Тема 8. Захист прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. 

6 2 
  

4 

Разом за змістовим модулем 48 16   32 

Змістовий модуль 2. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 9. Інтелектуальна власність як економіко-

правова категорія 

6 2 
  

4 

Тема 10. Інтелектуальний капітал та його роль в 

умовах інформаційного суспільства  
6 2 

  
4 

Тема 11. Комерціалізація прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
6 2 

  
4 

Тема 12. Оцінювання об’єктів інтелектуальної 

власності в ринковій економіці. 
8 4 

  
4 

Тема 13. Міжнародне співробітництво у сфері 

інтелектуальної власності в  умовах глобалізації 

економіки. 

6 2 

  
4 

Тема 14. Роль та значення інтелектуальної власності 

у формуванні національної інноваційної системи. 

10 2 
  

8 

Разом за змістовим модулем 42 14   28 

Усього годин 90 30   60 
 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

№ 
лекцій

ного 

заняття 

Тема занять 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Основи інтелектуальної власності 

1. Вступ до інтелектуальної власності. Поняття права 

інтелектуальної власності. 
Поняття інтелектуальної власності. Види інтелектуальної діяльності. 

Право інтелектуальної власності. Класифікація об’єктів права 

2 



інтелектуальної власності. 

2. Інтелектуальна діяльність як економічна основа інформаційного 

суспільства. 

Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки. 

Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального 

розвитку. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і 

соціальному розвитку суспільства. 

2 

3. Історія права інтелектуальної власності. 

Історія розвитку патентного права (права промислової власності). 

Становлення права на товарні знаки. Еволюція авторського права та 

суміжних прав. Історія розвитку законодавства про охорону 

нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності. Еволюція права 

інтелектуальної власності в Україні. 

2 

4. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

Об’єкти авторського права та суміжних прав. Об’єкти права 

промислової власності. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту товарів та послуг. Нетрадиційні об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

2 

5. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності. 

Роботодавці як суб’єкти права інтелектуальної власності на твори, 

створені при виконанні службового завдання. Заявники як суб’єкти 

права інтелектуальної власності. Правонаступники як суб’єкти права 

інтелектуальної власності. 

2 

6. Система правової охорони та захисту у сфері інтелектуальної 

власності в Україні.  

Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в 

Україні. Правова охорона об’єктів права промислової власності. 

Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності. 

2 

7. 

 

Джерела законодавства з питань  інтелектуальної власності. 

Законодавчі акти України з питань інтелектуальної власності.  В 

Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань 

інтелектуальної власності. Міжнародні договори України у сфері 

інтелектуальної власності. 

2 

8. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Захист об’єктів права промислової власності. Захист об’єктів 

авторського права та суміжних прав. Захист нетрадиційних об’єктів 

права інтелектуальної власності. 

2 

Змістовий модуль 2. Економіка інтелектуальної власності 

9. Інтелектуальна власність як економіко-правова категорія. 

Еволюція теорії власності. Економіко-правовий зміст інтелектуальної 

власності. Структура інтелектуальної власності. Суперечності 

інтелектуальної власності. 

2 

10. Інтелектуальний капітал та його роль в умовах інформаційного 

суспільства  

Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу за 

економічним змістом. Сутність інтелектуального капіталу. Структура 

та специфіка інтелектуального капіталу.  

2 

11. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Проблеми комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

2 



Сутність комерціалізації інтелектуальної власності. Ліцензійні угоди, 

їх структура та класифікація. Економічна ефективність ліцензування.  

12. Оцінювання об’єктів інтелектуальної власності в ринковій 

економіці. 

Специфіка вартісного оцінювання об’єктів права інтелектуальної 

власності.  

2 

13. Основні підходи до оцінки об’єктів права інтелектуальної 

власності. 
Організація процесу оцінювання вартості об’єктів права 

інтелектуальної власності та етапи проведення оцінювання. 

2 

14. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності в  

умовах глобалізації економіки   

Міжнародна система інтелектуальної власності. Міжнародне 

співробітництво у сфері патентного права. Міжнародні аспекти 

охорони та захисту авторського та суміжних прав. Проблеми 

формування глобального ринку прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету. 

2 

15. Роль та значення інтелектуальної власності у формуванні 

національної інноваційної системи. 

Роль інтелектуальної власності в сучасній економіці. Проблеми та 

перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні. 

Інтелектуальна економіка – складова інноваційної моделі розвитку.  

Інноваційна модель розвитку економіки та її стратегія. 

2 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичні заняття не передбачені навчальним планом 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

п/п 
Вид роботи / Назва теми Кількіс

ть 

годин  

 підготовка до аудиторних занять 30 

 підготовка до контрольних заходів 4 

 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

1. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і 

соціальному розвитку суспільства. 

2. Історія розвитку законодавства про охорону нетрадиційних 

результатів інтелектуальної діяльності. 

3. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності. 

5. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності. 

6. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з 

питань інтелектуальної власності. 

7. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 

8. Суперечності інтелектуальної власності. 

9. Економічна ефективність ліцензування. 
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10. Проблеми формування глобального ринку прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

11. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету. 

12. Інтелектуальна економіка – складова інноваційної моделі розвитку. 

13. Інноваційна модель розвитку економіки та її стратегія. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточне тестування, письмова робота. 
 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Підсумкова оцінка виставляється студентам, які виконали всі види робіт і 

набрали не менше 60 % від 100 балів протягом семестру.  

Оцінка в 100 балів – це середньоарифметична оцінка з виконання таких видів 

робіт: 

аудиторна робота (100 балів) – оцінювання роботи студентів під час лекційних 

занять (включає усні відповіді, поточне тестування, письмові роботи); 

наявність конспекту (100 балів): оцінюється в 50-100 балів за умови наявності в 

ньому матеріалів згідно з тематичним планом; законспектованого лекційного матеріалу, 

наявності всіх опрацьованих розділів, винесених на самостійне вивчення, наявності 

законспектованих законодавчих та нормативних актів. Конспект оцінюється в 0-40 балів у 

випадку, якщо студент конспектує за лектором, але неуважно, з пропусками; у конспекті 

відсутні питання, винесені на самостійне опрацювання. Конспект оцінюється в 60-100 

балів у випадку, якщо студент виконав усі види запропонованих робіт. Кожне 

опрацьоване (1-2 сторінки конспекту) законодавче джерело (з 15 можливих) та кожне 

опрацьоване самостійне питання програми (з 13 можливих ) оцінюються по 2 бали і 

студент може набрати у сумі 60 балів. 

самостійна робота (100 балів): оцінка результату виконання студентами 

індивідуальних завдань з курсу (60 балів) та оцінка за виконання реферату (40 балів); 

підсумковий контроль (100 балів): виконання студентом підсумкової контрольної 

роботи з тестових завдань. Підсумкова контрольна робота має тридцять варіантів, кожен з 

яких включає десять практичних завданнь з тем пройденого матеріалу - тестів. Правильна 

відповідь на кожне тестове завдання оцінюється  у 10 балів. У сумі студент може набрати 

100 балів. 

Порядок зарахування пропущених занять: студент виконує письмову роботу 

(реферат) за планом пропущеної теми лекційного заняття та захищає його в години 

консультацій викладача.  
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