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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

 

Галузь знань: 

0305 – економіка і 

підприємництво 

 
 

Вибіркова 

 

Спеціальність:  
071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

051 Економіка 

075 Маркетинг 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів –8  1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 
                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин: 

денна форма  

навчання – 120; 

заочна форма 

навчання - 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 8,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

14 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 12 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

94 год. 70 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

іспит ПМК 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», галузь 

знань: 0305 – економіка і підприємництво, спеціальності 8.03050401 Економіка 

підприємства, 8.03050701 Маркетинг, 8.03050801 Фінанси і кредит, 8.03050901 Облік і 

аудит, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 Економіка, 075 Маркетинг. 

Мета дисципліни: набуття студентами комплексних знань про найважливіші 

теоретичні і практичні складові управління інтелектуальною власністю, а також 

практичних навиків управління ними на корпоративному, національному та міжнародних 

рівнях. 

Завдання дисципліни: розуміння суті категорії інтелектуальна власність, об’єктів 

права інтелектуальної власності та прав на них, їх ролі та місця в інформаційному 

суспільстві та в економіці України; вміння аналізувати і оцінювати економічні, політико-

правові, соціально-культурні, технологічні умови та інфраструктуру створення, обігу, 

захисту, регулювання ринків об’єктів права інтелектуальної власності; вивчення 

принципів, процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування, як 

вирішального чинника розвитку економіки в цілому та інтелектуальної власності як 

ключового ресурсу інформаційного суспільства; розуміння передумов і форм, методів і 

механізмів створення, обігу, споживання та управління об’єктами права інтелектуальної 

власності та проведення їх оцінки; вивчення та аналіз стану розвитку ринків об’єктів 

права інтелектуальної власності в світі та Україні; вміння розробляти та аналізувати 

елементи та в комплексі плани та стратегічні напрямки управління об’єктами права 

інтелектуальної власності на корпоративному, національному та міжнародних рівнях; 

поглиблення практичних навичок юридичного супроводження економічних відносин 

щодо об’єктів права інтелектуальної власності; 

Компетентності, що формуються дисципліною, спрямовані на формування у 

студентів наступних професійних компетенцій: 

- усвідомлення теоретичних основ щодо об’єктів права інтелектуальної власності та 

принципів формування економічних відносин з приводу об’єктів права інтелектуальної 

власності; 

- ідентифікація та класифікація об’єктів права інтелектуальної власності; 

- організаційно-правове управління об’єктами права інтелектуальної власності; 

- проведення оцінки об’єктів права інтелектуальної власності; 

- ранжування об’єктів права інтелектуальної власності за ступенем їх важливості для 

підприємств та організацій, суб’єктів міжнародного бізнесу; 



- аналіз ефективності використання прав на об’єкт інтелектуальної власності; 

- розробка програм створення, комерціалізації, контролю за використанням, захисту, 

іншого розпорядження об’єктами права інтелектуальної власності суб’єктів міжнародного 

бізнесу; 

-  складання документів, необхідних для набуття прав інтелектуальної власності; 

- ідентифікація та аналіз стану забезпечення захисту комерційної таємниці; 

-  набуття знань та навичок з приводу договірних форм розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності; 

-  поглиблення знань та навичок щодо окремих, обраних студентом, аспектів роботи 

з об’єктами права інтелектуальної власності; 

-  набуття практичних навичок аналізу та систематизації досвіду використання 

об’єктів права інтелектуальної власності та складання міні-кейсів для подальшого 

навчання, генерування інноваційних рішень застосування об’єктів права інтелектуальної 

власності суб’єктів міжнародних економічних відносин. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 компетенціями, на здобуття 

яких спрямована наука «Інтелектуальна власність» є такі загальні компетентності: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов: розв’язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації 

та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до осіб, які навчаються; використання іноземних 

мов у професійній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним. 

  



3.Зміст тем курсу «Інтелектуальна власність» 

Модуль 1 

Інтелектуальна власність як основа постіндустріального розвитку 

Змістовний модуль 1. Інтелектуальна власність. Технологічний 

розвиток та технологічні уклади. 

Технологічний розвиток. Технологічні уклади. Науково-технічна 

революція як передумова формування постіндустріального суспільства. 

Теорії постіндустріального суспільства. Суперечності постіндустріальних 

трансформацій. Інформація та знання як вирішальні чинник 

постіндустріального розвитку. 

Змістовний модуль 2. Трансформація відносин власності у процесі 

формування постіндустріального суспільства. 

Інтелектуальна власність як основа постіндустріального розвитку. 

Особливості інтелектуальної власності в умовах мережевої економіки. 

Змістовний модуль 3. Система інтелектуальної власності. 

Суб’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності. 

Суперечності інтелектуальної власності. Роль держави у формуванні та 

фінансуванні інтелектуальної власності. Формуванні національної системи 

інтелектуальної власності в Україні. 

Змістовний модуль 4. Інтелектуальна власність як нематеріальний 

актив. 

Поняття та сутність нематеріальних ресурсів та нематеріальних активів 

підприємств. Поняття, ознаки, види та джерела нематеріальних активів 

підприємств. Плата за користування не матеріальними активами. Юридичний 

та економічний термін служби нематеріальних активів. Оцінка об’єктів 

інтелектуальної власності.  

Модуль 2. 

Комерціалізація інтелектуальної власності 

Змістовний модуль 5. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності. 



Зміст, принципи та основні способи комерціалізації інтелектуальної 

власності. Інтелектуальна власність як товар. Роль ліцензійних угод у 

комерціалізації інтелектуальної власності. Економічна ефективність 

ліцензування. Ринок інтелектуальної власності та його особливості та 

структура.  

Змістовний модуль 6. Ринкова вартість інтелектуальної власності. 

Специфіка та методологія ринкової вартості інтелектуальної власності. 

Інституційна інфраструктура ринку інтелектуальної власності. 

Інтелектуальна власність як капітал. Інтелектуальний капітал фірми. 

Змістовний модуль 7. Тенденції розвитку інтелектуальної власності у 

міжнародних економічних відносинах. 

Мотивація учасників процесу міжнародного передання прав власності. 

Форми передання об’єктів інтелектуальної власності. Економічна розвідка і 

шпигунство. Міжнародний ринок інтелектуальної власності: поняття та 

економічна роль. Транснаціональні корпорації (ТНК) на ринку об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Змістовний модуль 8.  Світова квазірента  

Механізми формування світової квазіренти її розподіл, перерозподіл у 

світовому господарстві. Трансфертне ціноутворення на об’єкти 

інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету. Нова 

економіка інтелектуальної власності. Міжнародні установи з охорони 

інтелектуальної власності. Україна в системі міжнародної передачі прав 

інтелектуальної власності. 

  



 

4. Структура навчальної дисципліни для студентів  

денної форми навчання  

 
 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с лаб

. 

інд

. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Інтелектуальна власність як основа 

постіндустріального розвитку 

ЗМ 1. Інтелектуальна власність. 

Технологічний розвиток та 

технологічні уклади 

14 2 - - - 12 

ЗМ 2. Трансформація відносин 

власності у процесі формування 

постіндустріального суспільства 

16 4 2 - - 10 

ЗМ 3. Система інтелектуальної 

власності 

14 - 2 - - 12 

ЗМ 4. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив 

16 2 2 - - 12 

Разом за модулем 1 60 8 6 - - 46 

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності  

ЗМ 5. Комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності 

14 2 - - - 12 

ЗМ 6. Ринкова вартість 

інтелектуальної власності 

16 2 2 - - 12 

ЗМ 7. Тенденції розвитку 

інтелектуальної власності у 

міжнародних економічних 

відносинах 

14 - 2 - - 12 

ЗМ 8. Світова квазірента  16 2 2 - - 12 

Разом за модулем 2 60 6 6 - - 48 

Усього годин  
120 14 12 - - 94 

 

 

  



Структура навчальної дисципліни для студентів 

заочної форми навчання 

 

 

  

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього  у тому числі 

л с лаб

. 

інд

. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Інтелектуальна власність як основа 

постіндустріального розвитку 

ЗМ 1. Інтелектуальна власність. 

Технологічний розвиток та 

технологічні уклади 

10 2 - - - 8 

ЗМ 2. Трансформація відносин 

власності у процесі формування 

постіндустріального суспільства 

10 - 2 - - 8 

ЗМ 3. Система інтелектуальної 

власності 

10 - 2 - - 8 

ЗМ 4. Інтелектуальна власність як 

нематеріальний актив 

10 2 2 - - 6 

Разом за модулем 1 40 4 6 - - 30 

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності  

ЗМ 5. Комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності 

14 2 2 - - 10 

ЗМ 6. Ринкова вартість 

інтелектуальної власності 

10 -  - - 10 

ЗМ 7. Тенденції розвитку 

інтелектуальної власності у 

міжнародних економічних 

відносинах 

14 - 2 - - 12 

ЗМ 8. Світова квазірента  12 2 2 - - 8 

Разом за модулем 2 50 4 6 - - 40 

Усього годин  
90 8 12 - - 70 



 

ЗМІСТ 

 

Вступ  

Структура навчальної дисципліни  

Зміст лекційних тем курсу «Економічна психологія» 

Модуль 1. Введення в економічну психологію. Психологія 

фінансової поведінки людей 

 

 

Модуль 2. Психологія фінансової поведінки населення 

 

 

Модуль 3. Психологія підприємницької діяльності. 

Соціально психологічний аспект проблеми багатства і бідності 

 

 

Тематика семінарських занять з дисципліни «Економічна 

психологія» 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

 

Завдання для виконання контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання 

 

 

Перелік питань для виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Економічна психологія» для студентів заочної форми навчання  

 

 

Методи навчання 
 

 

Методи контролю 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти  
  
  

 

  



5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Трансформація відносин власності у процесі 

формування постіндустріального суспільства 

2 

2 Система інтелектуальної власності 2 

3 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив 2 

4 Ринкова вартість інтелектуальної власності 2 

5 Тенденції розвитку інтелектуальної власності у 

міжнародних економічних відносинах 

2 

6 Світова квазірента 2 

Разом 12 

 

6. Самостійна робота для студентів денної форми навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні положення про право інтелектуальної власності (1, 

с. 16–27) 

 Розкрити роль інтелектуальної власності у соціальному, 

економічному і культурному розвитку в країнах світового 

співтовариства на сучасному етапі (2, с. 98–156).  

12 

2 Спеціальні нормативно-правові акти України у сфері 

інтелектуальної власності, що регулюють правовідносини, 

пов’язані з охороною об’єктів патентного права.   (3, с. 89–

11, 4, с. 121–128). 

Критерії охороноздатності винаходу, корисної моделі. 

Пріоритет. Суб’єкти права на винаходи (корисні моделі).  

(6, с. 87–89). 

10 

3 Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної 

власності.  (1, с. 113–131). 

12 

4 У яких випадках законом передбачена цивільно-правова 

відповідальність щодо прав інтелектуальної власності?  (1, 

с. 28–36, 5, с. 22–28 ). 

12 

5 Охарактеризуйте законодавчу та нормативну базу з питань 

патентно-інформаційної діяльності. (2,               с. 197–

213). 

12 

6 Охарактеризуйте договір про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  (6, с. 87–89) 

12 

7 Комерціалізація інтелектуальної власності та його 

державне регулювання. Інтелектуальні ресурси в 

господарській діяльності.  (7, с. 451–486) 

12 

8 Охарактеризуйте оцінку прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  (8, с. 155–162, 9, с. 3-9) 

12 

Разом 94 

  



Самостійна робота для студентів заочної форми навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальні положення про право інтелектуальної власності (1, 

с. 16–27) 

 Розкрити роль інтелектуальної власності у соціальному, 

економічному і культурному розвитку в країнах світового 

співтовариства на сучасному етапі (2, с. 98–156).  

5 

2 Спеціальні нормативно-правові акти України у сфері 

інтелектуальної власності, що регулюють правовідносини, 

пов’язані з охороною об’єктів патентного права.   (3, с. 89–

11, 4, с. 121–128). 

Критерії охороноздатності винаходу, корисної моделі. 

Пріоритет. Суб’єкти права на винаходи (корисні моделі).  

(6, с. 87–89). 

10 

3 Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної 

власності.  (1, с. 113–131). 

10 

4 У яких випадках законом передбачена цивільно-правова 

відповідальність щодо прав інтелектуальної власності?  (1, 

с. 28–36, 5, с. 22–28 ). 

10 

5 Охарактеризуйте законодавчу та нормативну базу з питань 

патентно-інформаційної діяльності. (2,  с. 197–213). 

10 

6 Охарактеризуйте договір про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  (6, с. 87–89) 

10 

7 Комерціалізація інтелектуальної власності та його 

державне регулювання. Інтелектуальні ресурси в 

господарській діяльності.  (7, с. 451–486) 

10 

8 Охарактеризуйте оцінку прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  (8, с. 155–162, 9, с. 3-9) 

5 

Разом 70 

 

  



7. Індивідуальні завдання 

 

Тематика рефератів з дисципліни «Інтелектуальна власність» 

 

1.Розпорядження правами інтелектуальної власності.  

2. Поняття і види ліцензій.  

3. Загальна характеристика ліцензійного договору. 

4. Примусова ліцензія. 

5. Передача прав на об’єкти промислової власності.  

6. Договір комерційної концесії. 

7. Поняття „ноу-хау”. 

8. Поняття і види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. 

9. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

10. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.  

11. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

12. Поняття, предмет і принципи патентного права. 

13. Джерела патентного права.  

14. Міжнародна система охорони в сфері патентного права.  

15. Охорона прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки.  

16. Критерії охороноздатності винаходу, корисної моделі.  

17. Пріоритет. Суб’єкти права на винаходи (корисні моделі).  

18. Патентування об’єктів інтелектуальної власності. 

19. Поняття, ознаки та об’єкти промислового зразка.  

20. Поняття права інтелектуальної власності.  

21. Система інтелектуальної власності. 

22. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності. 

23. Суб’єкти інтелектуальної власності.  

24. Система законодавства України про інтелектуальну власність. 

25. Міжнародна система інтелектуальної власності.  

26. Економіка інтелектуальної власності. 

27. Державна система охорони інтелектуальної власності.  

28. Інтелектуальний капітал, його економічна природа. 

29. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу. 

30. Інтелектуальна економіка як складова інноваційної моделі розвитку. 31. 

Інноваційна модель розвитку економіки. Економічна безпека та правове забезпечення 

інтелектуальної власності в Україні. 

32. Фінансова та облікова політика інтелектуальної власності. 

33. Комерціалізація інтелектуальної власності та його державне регулювання. 

Інтелектуальні ресурси в господарській діяльності. 

34. Законодавча та нормативна база з питань патентно-інформаційної діяльності. 

35. Патентно-інформаційні органи та патентно-інформаційні ресурси.  

36. Міжнародні та національні патентно-інформаційні органи. 

37. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації. Джерела інформації про 

об’єкти промислової власності.   

38. Системи класифікацій. Міжнародна патентна класифікація (МПК). 



39. Національні патентна класифікація (НПК). 

40. Патентно-інформаційна діяльність. Одержання патентної інформації.  

41. Використання патентної інформації. Пошук інформації в галузі промислової 

власності. 

42. Сутність, принципи та функції маркетингу. Особливості маркетингу 

інтелектуальної власності. 

43. Дослідження цільових ринків інноваційної продукції. 

44. Економічна оцінка інноваційних рішень. 

45. Маркетинг у ліцензійній торгівлі 

46. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  

47. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

48. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. 

49. Законодавство про недобросовісну конкуренцію. Акти недобросовісної 

конкуренції. Введення в оману. Дискредитація конкурентів.  

50. Порушення прав щодо комерційної таємниці. Неправомірне використання 

чужих досягнень. Порівняльна реклама.  

51. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. 

52. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти  інтелектуальної власності.  

53. Процедура захисту прав інтелектуальної власності.  

54. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

55. Позови про порушення прав. Порядок розгляду справ, пов’язаних з порушенням 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. Відшкодування збитків та втраченої вигоди. 

56. Міжнародні угоди щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

57. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Захист прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

58. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Законодавство про 

недобросовісну конкуренцію. Акти недобросовісної конкуренції. Введення в оману. 

Дискредитація конкурентів. Порушення прав щодо комерційної таємниці. Неправомірне 

використання чужих досягнень. Порівняльна реклама.   

59. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності.  

60. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти  інтелектуальної власності.  

  



8. Рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт 

студентами заочної форми навчання 

 

Навчальним планом для студентів заочної форми навчання передбачено виконання 

контрольної роботи з курсу «Інтелектуальна власність». Виконання контрольної роботи 

сприяє самостійному опануванню та закріпленню знань з навчального курсу.  

При виконанні роботи студент повинен звернутися до цього навчального 

комплексу, а саме, до робочої програми, методичних вказівок щодо виконання 

контрольної роботи, рекомендованої навчальної та наукової літератури. 

З усіх незрозумілих питань студент повинен звернутися за консультацією до 

викладача на кафедру економіки. 

 

 

Правила вибору варіанта контрольної роботи 

 

Тему контрольної роботи слід вибирати під час настановної сесії. Насамперед слід 

уважно ознайомитись з всіма вимогами до контрольних робіт студентів заочної форми 

навчання. 

Студентам запропоновано теми, які включають основні питання з інтелектуальної 

власності. Кожен варіант контрольної роботи містить три питання з різних частин курсу. 

Студенту необхідно відповідно до переліку питань виконати контрольну роботу. До 

кожного варіанту контрольної роботи наведено перелік джерел, які доцільно 

використовувати при виконанні контрольної роботи. Крім літератури, яку рекомендовано 

до кожного варіанту, у цьому навчально-методичному комплексі наведено загальний 

список літератури, яку можна використовувати при написанні контрольної роботи. При 

необхідності студент може змінити або доповнити перелік використаної літератури, але 

він повинен складатися не менше ніж із п’яти джерел, які повинні охоплювати і 

розкривати усі питання відповідно до обраного варіанту контрольної роботи. Номер теми 

контрольної роботи обирається відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки. 

Наприклад, якщо остання цифра номеру залікової книжки є цифра 5, то номер 

контрольної роботи може бути – 5 ; 15, 25., а якщо 0 , то варіант контрольної роботи буде 

10,20. 

 

Основні вимоги до контрольної роботи 

 

1. Робота виконується самостійно, шляхом вивчення і аналізу питань відповідного 

варіанту на підставі вивчення необхідної навчальної і наукової літератури.  

2. Обсяг контрольної роботи має складати 15-18 рукописних сторінок формату А-4. 

Робота може бути виконана за допомогою комп’ютера. В цьому випадку обсяг повинен 

бути – 12-14 сторінок формату А-4, надрукованих в редакторі Word  6.0 або Word 7.0 

шрифтом Times New Roman 14 через полуторний інтервал. 

3. Зміст роботи повинен відповідати темам обраного варіанту. Назви питань змінам 

не підлягають. 

4. Теоретичний аналіз теми слід пов’язувати з сучасними проблемами, зі станом 

розвитку правових, економічних, інформаційних відносин на сучасному етапі розвитку 

людства, рівнем розвитку науки і техніки, перспектив наукового розвитку. 



5. Матеріал теми слід викладати в логічній послідовності, аргументовано, 

грамотною літературною мовою. 

 

Структура і оформлення контрольної роботи 

1. Контрольна робота повинна мати оформлений титульний лист. 

2. Всі сторінки контрольної роботи (починаючи з другої) повинні бути 

пронумеровані. 

3. На другій сторінці (після титульного листа) записується варіант контрольної 

роботи та план роботи (вступ, перелік питань роботи, висновки, перелік літератури). 

4. З третьої сторінки починається викладення змісту роботи у відповідності з 

переліком питань. 

У вступі повинно бути обґрунтовано актуальність питань роботи, показане їх 

значення, сформульовано мету і завдання роботи. 

В основній частині згідно з питаннями роботи викладається зміст роботи. Кожне 

питання перед тим, як воно буде розкрите, необхідно виділити окремим заголовком, від 

якого слід відділити основний зміст питання контрольної роботи. 

У висновках, виходячи із змісту викладених питань роботи, формулюються 

висновки, які були отримані під час вивчення навчального матеріалу і виконання роботи. 

5. На всі наведені у роботі цитати і факти слід робити посилання на джерело 

інформації (книгу або статтю). Його можна виносити в кінець сторінки під  риску, котра 

відокремлює його від основного тексту. Вона може бути не одна, а кілька – на одне і теж 

джерело або на різні. У посиланнях вказуються необхідні відомості про джерело 

інформації (прізвище та ініціали автора, назва джерела, місто, видавництво та рік видання, 

номер тому, випуску, сторінка, яка цитується. Цитата може зазначатися точно за змістом 

джерела у лапках. Якщо цитату переказано приблизно до тексту першоджерела своїми 

словами, то перед посиланням ставиться примітка - „див.” (дивитися). 

 

Приклади оформлення посилань на книги та статті. 

1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. – К.: 

2006. – С.25. 

2. Там же. – С. 38. 

3. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького.- 2-ге вид., переробл. та 

допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – С.72.  

4. Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат 

авторского вознаграждения // Бюллетень законодавства і юридичної практики України – 

2000 - № 12. 

5. Див.: Ананьева Е. Управление имущественными правами авторов на 

коллективной основе // Интеллектуальная собственность. – 1999. – № 6. –С.15-23. 

 

Посилання на джерело інформації може подаватися також у квадратних дужках 

після цитати, де зазначаються номер джерела у переліку використаної літератури в роботі 

і номер сторінки, на якій міститься цитата. Наприклад: „Об’єкт авторського права не 

підлягає обов’язковій реєстрації” [10; с. 125 ]. В цьому випадку в переліку літератури під 

відповідним номером (№10) повинно бути зазначене відповідне джерело 



6. Якщо студент наводить текст .викладений у статті нормативно правового акту то 

в тексті повинно бути вказано № статті та пункту (параграфу, абзацу) і назва нормативно 

правового акту. Наприклад, ст. 41 п.1 Конституції України, або [5; ст.4; п.1; с.18]. 

7. До контрольної роботи обов’язково додається перелік використаної літератури, 

який складається в алфавітному порядку, з урахуванням посилання наведеного у 

квадратних дужках [10; с. 125]. Студент допускається до захисту контрольної роботи 

тільки за умови дотримання всіх зазначених вимог при написанні контрольної роботи. 

 

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант № 1 

1. Поняття  інтелектуальної власності.  

2. Поняття і значення патенту.  

3. Розпорядження майновими правами інтелектуальної  власності. 

 

Варіант № 2 

1. Значення права інтелектуальної  власності в сучасному світі.  

2. Авторське свідоцтво.  

3. Загальна характеристика ліцензування.  

 

Варіант № 3 

1. Законодавство про інтелектуальну власність.  

2. Критерії патентоздатності винаходу.  

3. Ліцензійний договір.  

 

Варіант № 4 

1. Об’єкти права інтелектуальної  власності.  

2. Право на подання заявки на патент.  

3. Умови (зміст) ліцензійного договору. 

 

Варіант № 5 

1. Суб’єкти права інтелектуальної власності.  

2. Заявка на патент.  

3. Примусова ліцензія.  

 

Варіант № 6 

1. Строк чинності прав інтелектуальної  власності.  

2. Зміст заявки на патент.  

3. Ліцензії на використання винаходу.  

 

Варіант № 7 

1. Поняття і характеристика інформації.  

2. Патентна інформація і патентна документація.  

3. Ліцензії на товарний знак.  

 

Варіант № 8 

1. Авторське право.  

2. Експертиза заявки на патент.  

3. Ліцензії за авторським правом.  

 

Варіант № 9 

1. Об’єкти авторського права.  

2. Пріоритет.  

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної  власності. 



 

Варіант № 10 

1. Комп’ютерні програми як об’єкт авторського права.  

2. Видача патенту або відмова в видачі патенту.  

3. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта інтелектуальної 

власності. 

Варіант № 11 

1. Літературні і художні твори як об’єкт авторського права.  

2. Права і обов’язки власника патенту.  

3. Комерційна концесія. 

 

Варіант № 12 

1. Наукові твори як об’єкт авторського права.  

2. Припинення чинності патенту.  

3. Підряд на проектні і пошукові роботи. 

 

Варіант № 13 

1. Суміжні права.  

2. Визнання патенту недійсним.  

3. Виконання науково-дослідних робіт. 

 

Варіант № 14 

1. Право інтелектуальної  власності на наукове відкриття.  

2. Особисті немайнові права інтелектуальної  власності.  

3. Угода про „ноу-хау”. 

 

Варіант № 15 

1. Право промислової власності.  

2. Майнові права інтелектуальної  власності.  

3. Договір про консультації. 

 

Варіант № 16 

1. Право інтелектуальної  власності на винахід.  

2. Використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

3. Об’єкт інтелектуальної  власності як внесок до статутного капіталу господарського 

товариства. 

 

Варіант № 17 

1. Право інтелектуальної  власності на корисну модель.  

2. Права інтелектуальної  власності на об’єкт, створений за замовленням або за трудовим 

договором.  

3. Патентне бюро. 

 

Варіант № 18 

1. Право інтелектуальної  власності на промисловий зразок.  

2. Права інтелектуальної  власності на об’єкт промислової власності.  

3. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності. 
 

Варіант № 19 

1. Право інтелектуальної  власності на компонування інтегральних мікросхем.  

2. Використання патентних прав.  

3. Міжнародні договори (конвенції) в сфері права інтелектуальної  власності.  

 

  



Варіант № 20 

1. Право інтелектуальної  власності на раціоналізаторську пропозицію.  

2. Виробництво запатентованого продукту.  

3. Питання права інтелектуальної  власності в міжнародному приватному праві. 
 

Варіант № 21 

1. Біотехнологія.  

2. Продаж запатентованого продукту.  

3. Захист державою прав інтелектуальної  власності. 

Варіант № 22 

1. Право інтелектуальної  власності на сорту рослин, породи тварин.  

2. Імпорт запатентованого продукту.  

3. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності. 

 

Варіант № 23 

1. Право інтелектуальної  власності на комерційне найменування.  

2. Права інтелектуальної  власності на твір.  

3. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку. 

 

Варіант № 24 

1. Право інтелектуальної  власності на торговельну марку. 

2. Використання твору.  

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 

 

Варіант № 25 

1. Право інтелектуальної  власності на комерційну таємницю.  

2. Право на інформацію.  

3. Захист права на інформацію 

 

  



9. Перелік питань контролю знань студентів 
1. Поняття  інтелектуальної  власності. 

2. Значення права інтелектуальної  власності в сучасному світі. 

3. Законодавство про інтелектуальну власність. 

4. Об’єкти права інтелектуальної  власності. 

5. Суб’єкти права інтелектуальної власності.  

6. Строк чинності прав інтелектуальної  власності. 

7. Поняття і характеристика інформації. 

8. Авторське право. 

9. Об’єкти авторського права. 

10. Комп’ютерні програми як об’єкт авторського права.  

11. Літературні і художні твори як об’єкт авторського права.  

12. Наукові твори як об’єкт авторського права. 

13. Суміжні права. 

14. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

15. Патентне право.  

16. Право інтелектуальної власності на винахід.  

17. Право інтелектуальної власності на корисну модель.  

18. Право інтелектуальної власності на промисловий зразок.  

19. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем. 

20. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.  

21. Біотехнологія. 

22. Право інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин.  

23. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

24. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  

25. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

26. Поняття і значення патенту. 

27. Авторське свідоцтво. 

28. Критерії патентоздатності винаходу. 

29. Право на подання заявки на патент. 

30. Заявка на патент. 

31. Зміст заявки на патент. 

32. Патентна інформація і патентна документація.  

33. Патентно-інформаційні органи. 

34.  Джерела інформації про об’єкти промислової власності.   

35. Системи патентних класифікацій.  

36. Патентно-інформаційна діяльність.  

37. Експертиза заявки на патент. 

38. Пріоритет. 

39. Видача патенту або відмова в видачі патенту. 

40. Права і обов’язки власника патенту. 

41. Припинення чинності патенту. 

42. Визнання патенту недійсним. 

43. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. 

44. Майнові права інтелектуальної власності. 

45. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

46. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням або за 

трудовим договором. 

47. Права інтелектуальної власності на об’єкт промислової власності. 

48. Використання патентних прав. 

49. Виробництво запатентованого продукту. 

50. Продаж запатентованого продукту.  

51. Імпорт запатентованого продукту. 

52. Права інтелектуальної  власності на твір. 



53. Використання твору. 

54. Право на інформацію.  

55. Розпорядження майновими правами інтелектуальної  власності. 

56. Загальна характеристика ліцензування.  

57. Ліцензійний договір.  

58. Умови (зміст) ліцензійного договору. 

59. Примусова ліцензія.  

60. Ліцензії на використання винаходу.  

61. Ліцензії на товарний знак.  

62. Ліцензії за авторським правом.  

63. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

64. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

інтелектуальної власності. 

65. Комерційна концесія. 

66. Підряд на проектні і пошукові роботи. 

67. Виконання науково-дослідних робіт. 

68. Угода про „ноу-хау”. 

69. Договір про консультації. 

70. Об’єкт інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу 

господарського товариства. 

71. Патентне бюро. 

72. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності. 

73. Міжнародні договори (конвенції) в сфері права інтелектуальної власності.  

74. Питання права інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві. 

75. Захист державою прав інтелектуальної власності.  

76. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності. 

77. Захист прав інтелектуальної  власності в судовому порядку. 

78. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності. 

79. Захист права на інформацію. 

80. Особливості маркетингу інтелектуальної власності. 

81. Економічна оцінка інноваційних рішень. 

82. Маркетинг у ліцензійній торгівлі. 

83. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу. 

84. Інтелектуальна економіка як складова інноваційної моделі розвитку. 

Інноваційна модель розвитку економіки.  

85. Фінансова та облікова політика інтелектуальної власності. 

86. Комерціалізація інтелектуальної власності та його державне регулювання.  

87. Інтелектуальні ресурси в господарській діяльності. 

88. Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік роялті.  

89. Оподаткування операцій з нематеріальними активами. 

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності. Оцінка ризиків. Розрахунок 

ставки роялті. 

 

Методи контролю 
Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (модульний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання аналітично-



розрахункових робіт, що передбачені завданнями для самостійного опрацювання; 

повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при 

обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати експрес-контролю 

тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою 

навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне 

опрацювання окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного 

модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку роботи 

викладача. 

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на 

вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням 

викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку 

підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього семінарського 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються 

викладачем. 

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли сума 

балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом 

семестру та балів набраних студентом на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі модульні 

контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником 

набрали не менш як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на 

заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному даною робочою програмою навчальної дисципліни. 

Форма проведення контролю є комбінованою (передбачає усну відповідь на два 

теоретичних питання і письмово на один комплект тестових завдань). Зміст і структура 

контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються 

рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Студент, 

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, 

визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання 

поточно-модульного контролю, виконати модульні контролі і скласти підсумковий 

контроль. Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому 

визначається за результатами повторного складання підсумкового контролю і не впливає 

на загальний рейтинг студента. 

У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки “F”, то він повинен 

пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру 

(навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані студентом при 



вивченні дисципліни у попередній період, анулюються. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що 

при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) студент може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) студент може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

6. Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином: 

- відповідь на питання семінарського заняття оцінюється в 5 балів; 

- підготовка реферату (8-10 стор. рукописного тексту із зазначенням джерел інформації) 

– 2 бали; 

- два тестових контролі (по 100 тестових завдань), по кожному з яких можна набрати 

бали відповідно до кількості правильних відповідей (за кожних 10 правильних відповідей 

– 1 бал). 

Розподіл балів, присвоюваних студентам денної форми навчання 

при вивченні дисципліни «Інтелектуальна власність» 

Кількість балів за 

модуль 

Поточне тестування та самостійна робота (70) 
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Кількість балів за 

змістові модулі та 

модульний 

контроль 

22 28 

30 100 

Кількість балів за 

видами робіт: 
      

 

активність на 

практичних 

заняттях 

5 5 5 5 5 5 5 

Виконання 

самостійної 

роботи студентів 

3 2 2 2 2 2 2 

 

  



Розподіл балів, присвоюваних студентам заочної форми навчання 

при вивченні дисципліни «Інтелектуальна власність» 

Кількість балів за 

модуль 

Поточне тестування та самостійна робота (100)  
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Кількість балів за 
змістові модулі та 

модульний 

контроль 

40 40 

Кількість балів за 
видами робіт: 

       
 

активність на 

практичних 

заняттях 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Виконання 

самостійної 

роботи студентів 
5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять і самостійної роботи 

студентів з нормативної навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 

факультету економіки і підприємництва напряму підготовки  0305 – економіка та 

підприємництво спеціальностей  8.03050401 Економіка підприємства, 8.03050701 

Маркетинг, 8.03050801 Фінанси і кредит, 8.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, 051 Економіка, 075 Маркетинг / А.О. Ревуцька – Умань, 

2016.  



 

Нормативно-правові акти та літературні джерела  

ЗАКОНИ  
1. Цивільний кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

2. Господарський Кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

3. Кодекс Законів про працю України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

4. Кодекс про адміністративні правопорушення України. - Харьків: ООО 

«Одиссей», 2006. 

5. Кримінальний Кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006.  

6. Цивільний процесуальний Кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

7. Господарський процесуальний Кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

8. Кримінально-процесуальний Кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

9. Кодекс адміністративного судочинства України. - Харьків: ООО «Одиссей», 

2006. 

10. Митний кодекс України. - Харьків: ООО «Одиссей», 2006. 

11. Закон України „Про авторське право і суміжні права” // Голос України, 

16.08.2001, № 146. 

12. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 

1993 р. // Відомості Верховної Ради.-1994.-№7.-Ст.32. 

13. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради.-1994.-№7.-Ст.34. 

14. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 

1993 р. // Відомості Верховної Ради. -1994.-№7.-Ст.36. 

15. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради .- 1993. - №21.-Ст.218. 

16. Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”. – 1995. 

17. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної 

Ради. -1992.-№ 48.-Ст. 650. 

18. Закон України „Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради. - 1993. - №33.- Ст.345. 

19. Закон України „Про інноваційну діяльність” // Урядовий кур’єр, 07.08.2002, № 

143. 

20. Закон України „Про державну таємницю” // Урядовий кур’єр, 24.11.1999, № 220.  

21. Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах” // Урядовий кур’єр, 06.07.2005, № 122. 

22. Закон України „Про Національну систему конфіденційного зв’язку” // Урядовий 

кур’єр, 20.02.2002, № 34. 

23. Закон України „Про Державну службу спеціального зв’язку і захист інформації 

України” // Урядовий кур’єр, 11.04.2006, № 68. 

24. Закон України „Про захист суспільної моралі” // Урядовий кур’єр, 26.12.2003, № 

245. 

25. Закон України „Про мови в Українській РСР” від 9 листопада 1989 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. - 1989. - № 45. - Ст. 631. 

26. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 

р. // Відомості Верховної Ради. -1995.- №9.-Ст. 56. 

27. Закон України „Про телебачення і радіомовлення” // Урядовий кур’єр, 14.06.2006, 

№ 109.  

28. Закон України „Про рекламу” // Урядовий кур’єр, 24.09.2003, № 178. 

29. Закон України „Про страховий фонд документації України” // Урядовий кур’єр, 

30.05.2001, № 94. 

30. Закон України „Про електронні документи і електронний документообіг” // 

Урядовий кур’єр, 02.07.2003. 

31. Закон України „Про телекомунікації” // Урядовий кур’єр, 2003. 



32. Закон України „Про міжнародне приватне право” // Урядовий кур’єр, 31.08.2005, 

№ 163. 

33. Закон України „Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 

діяльності” від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради.     -1992. - № 12. - Ст. 

165. 

 

ПІДЗАКОННІ АКТИ 

34. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і 

корисну модель. Наказ Держпатенту України від 17 листопада 1994 р. № 132 // 

Інновація. -1995. - № 10-13. 

35. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 // Закон і бізнес. 

-24-30 березня 2001 р. - № 12. 

36. Інструкція про підготовку опису до патенту на винаходи (корисні моделі) до 

публікації. Наказ Держпатенту України від 17 листопада 1995р. № 132 // Бізнес. - 

1995. -№10. 

37. Інструкція про розгляд та публікацію заявки власника патенту України про 

надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу 

(корисної моделі). Наказ Держпатенту України від 10 листопада 1995р. № 164 // 

Інновація. - 1995. - №16-17. 

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ 

38. Загальна декларація прав людини // Права людини. - К., 2003. 

39. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод // Права 

людини. - К., 2003. 

40. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Права людини 

- К, 2003. 

41. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Бюлетень законодавства і 

юридичної практики України. - 2000 - № 12. 

42. Бернская конвенция об охране литературных й художественных произведений. 

Парижский акт от 24 июля 1971 года // Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України-2000-№12. 

43. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограми от 29 октября 1971 года. - Женева, 1972. 

44. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. - Женева, 1992. 

45. Міжнародні договори України про правову допомогу: офіційне видання - 

Ужгород: ІВА, 2000. 

46. Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат 

авторского вознаграждения // Бюллетень законодавства і юридичної практики 

України – 2000 - № 12. 

47. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 

Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: тексти 

офіційних документів. - К., 1998. 

 

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

48. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. – К.: 

2006 

49. Цыбулев П.М. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. – К.: 1999 

50. Гребенкин С.С., Рябичев В.Д., Кравченко В.Е. Интеллектуальная собственность: 

учебное пособие. – Донецк: 2004 

51. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. - К.: 2004. 

52. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.К Знання, 2006. 



53. Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної 

власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. 

54. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: 

Учебное пособие. К.: - МАУП, 2003. 

55. Інтелектуальна власність та її захист. Нормативно правове регулювання / Роїна 

О.М. – К.: КНТ, 2006. 

56. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп”терне авторське право – К.: КНТ, 

2005. 

57. Андрощук Г.И., Работягова Л.І. Патентне право: правова охорона винаходів.: 

Навч. посібник. — К.: МАУП, 1999. 

58. Дахпо И.И. Патентно-лицензионная работа. 1996. 

59. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 15 апреля 2005 года). — Харьков: ООО «Одиссей», 

2005. 

60. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об'єкти 

інтелектуальної власності / Укладач Міняйло Л.А. - К.: ЗАТ «Інститут 

інтелектуальної власності і права», 2000. 

61. Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. — X.: 

«Консум», 2004. 

62. П.О. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності 

України: Навч. пособник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К.: Юрінком 

Інтер, 2004. 

63. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.: Кн. 2. /Д.В. Боброва, О.В. Дзера, 

А.С. Довгерт та ш. За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. 

 
Додаткова література: 

1. Эксперт (еженедельник). - 2012. - № 12 (795) Специальный выпуск: «Трансфер 

технологий» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://expert.ru. 

2. Даюб А. В. Современные проблемы развития мирового рынка объектов интел-

лектуальной собственности / А. В. Даюб. Н. С. Куркина // Науч.-техн. вести. Санкт-

іПетербург. гос. ун-та информац. технологий, механики и оптики. - 2011. №3(73).-С. 

133-137/ 

3. Всесвітній or.іяд інтелектуальної власності за 2013 рік [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://vv\v\v.uipv.org/ua/aclual.html? m=publications&_t=rec&id 

=2924&fp=51. 

4. Міжнародний ринок технологій. Особливості міжнародної торгівлі об'єктами 

інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://Ihuyarim.ru/konomist/2013-1 I -7/mezhdunarodnyy-rynok-tekhnologiy- osobemnosti-

mezhdunarodnoy-torg. 

5. Експерті гро транснаціональні корпорації в Україні [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/74635/PrintView. 

6. Касьящова 4. К. Роль интеллектуальной ренты в современной экономике [Елек- 

троннитй ресурс]. - Режим досту пу: http://innclub.info/wp-content/uploads/2012/02/ 

касьяікова.иос. 

7. Леменценко ГЕ С. Институт рынка и ограничения научно-инновационного по- 

тенциадла / П. С. Лемещенко // Постсоветский институционализм: десять лет спустя : 

монография : в 2 т. /подред. В. В. Дементьева. Р. М. Нуреева.-Донецк : ГВУЗ 

<«ДонТУ». 2013. - Т. 2. - С. 216-239 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.bsu.by/Cachc/pdf/525843.pdf. 

http://expert.ru/
http://vv/v/v.uipv.org/ua/aclual.html
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http://tyzhden.ua/Economics/74635/PrintView
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