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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація/освітня про-

грама, ступень вищої освіти 

Характеристика навчальної дис-
ципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів –  3 
 

Галузь знань 
01 Освіта/педагогіка 

 (шифр і назва) вибіркова Спеціальність 
014 Середня освіта 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація 
014.11 Середня освіта (фі-
зична культура)    
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 4-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання немає  
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 
90 
 

 8-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної, 
заочної форми навчання: 
 
аудиторних – 4 
 
самостійної роботи студен-
та – 1,8  

Ступінь вищої освіти: 
бакалавр 

 

30 год. 10 год. 
Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 
Лабораторні 

- год. – год. 
Самостійна робота 

32 год. 74 год. 
Індивідуальні завдання:  

– год. 
Вид контролю:  

Залік Залік 
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2. Мета та завдання дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни: 
- комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової ка-

тегорії інформаційного суспільства;  
- формування наукового розуміння сутності інтелектуальної власності, генетичних 

зв’язків та закономірностей розвитку; 
- формування економіко-правової культури, активної громадянської позиції, стимулю-

вання інтелектуальної діяльності в Україні в цілому, і в фізкультурно-спортивній сфері зокре-
ма. 

 
Завдання вивчення дисципліни: 
- обґрунтування новітніх теоретико-методологічних підходів до аналізу економічної 

природи, видів та результатів інтелектуальної діяльності; 
- дослідження сутності та специфіки інтелектуального капіталу й інтелектуальної влас-

ності як визначальних економіко-правових категорій інформаційного суспільства; 
- виявлення передумов та стимулів розвитку інтелектуальної власності, механізмів її 

комерціалізаціях, охорони та захисту в умовах ринкової економіки; 
- розкриття рушійних сил  та напрямів розвитку інтелектуальної власності в умовах 

глобалізації економіки; 
- висвітлення ролі та значення інтелектуальної власності у формуванні національної 

інноваційної системи; 
- формування уявлення про перспективи розвитку інтелектуальної власності в контексті 

інноваційного поступу вітчизняної економіки. 
 
Компетентності, формування яких передбачено навчальною дисципліною: 

ЗК 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 2.Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цін-
ності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножу-
вати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предме-
тної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспі-
льства, техніки і технологій.  
ЗК 4. Здатність працювати як автономно, так і в команді. 
ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати об-
ґрунтовані рішення. 
ФК 2. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення    професійних за-
вдань, професійного та особистісного розвитку. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- програмний матеріал у запланованому обсязі; 
- загальні положення про інтелектуальну власність; 
- систему відносин інтелектуальної власності, перш за все сутність та специфіку еконо-

міко-правових відносин щодо об’єктів авторського та суміжних прав, патентного права, засо-
бів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; 

- загальну характеристику і правові засади укладання договорів у сфері інтелектуальної 
власності; 
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- основні законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності. 
вміти:  
 - оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни „Інтелектуальна влас-

ність”, користуватися аналітично-довідковими матеріалами в означеній галузі; 
- чітко розрізняти авторське право і патентне право; 
- оформити права на той або інший твір науки, літератури і мистецтва, будь-який об’єкт 

промислової власності, в тому числі в галузі фізкультурно-спортивної діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль I 

 
Змістовий модуль 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 
                                     Авторське право і суміжні права. 
 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуальної власності.  
Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного ро-

звитку суспільства. Місце інтелектуальної та творчої діяльності у сучасному суспільстві. 
Сутність та характерні ознаки постіндустріального суспільства. Інформація та знання 

як визначальні чинники постіндустріального розвитку. Види та результати інтелектуальної 
діяльності. 

 
Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності. 
Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної влас-

ності і права власності. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.  Суб’єкти 
права інтелектуальної власності та їх класифікація. Підстави виникнення (набуття) права інте-
лектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інте-
лектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності.  

 
Тема 3.  Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. 
Сучасний стан та проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні. Роль та зна-

чення інтелектуальної власності у формуванні  національно-інноваційної системи. Стратегічні 
пріоритети розвитку інтелектуальної власності в Україні.  

Становлення права інтелектуальної власності в Україні. 
Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні. 
 
Тема 4.  Авторське право і суміжні права. 
Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами ав-

торського права. Суб’єкти авторського права. Співавторство. 
Зміст авторського права. Загальні підходи до визначення змісту авторського права. 

Особисті немайнові права автора. Майнові права автора на твір. Обмеження майнових прав 
автора. Строк охорони авторських прав. Правові наслідки закінчення строку чинності майно-
вих авторських прав. 

Суміжні права та їх особливості. Правова охорона суміжних прав. 
 
Тема 5.  Захист авторського і суміжних прав. 
Поняття захисту авторського і суміжних прав. Цивільно-правові, кримінально-правові, 

адміністративно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. Адміністративні 
процедури. Найбільш поширені способи порушення авторського права і суміжних прав та бо-
ротьба з ними. 

 
Змістовий модуль 2. Патентне право. Право інтелектуальної власності на правові 

засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 
 
Тема 6. Патентне право: поняття, предмет, принципи. Об’єкти і суб’єкти               

патентного права. 
Патентне право: поняття, предмет, принципи. 
Об’єкти патентного права: винахід, корисна модель, промисловий зразок. Суб’єкти па-

тентного права: автори; патентовласники; правонаступники; представники у справах інтелек-
туальної власності (патентні повірені); орган, що здійснює державну реєстрацію патентних 
прав. 
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Тема 7. Зміст правовідносин у сфері патентного права. 
Набуття прав на винаходи і корисні моделі. Набуття прав на промисловий зразок. Права 

та обов’язки власника патенту. Порушення прав власника патенту. 
Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права. 
Захист прав авторів і патентовласників. Загальні поняття про форми і способи прав ав-

торів і патентовласників. Адміністративний порядок захисту прав патентовласників. Криміна-
льна відповідальність за порушення патентних прав і судовий порядок захисту прав авторів і 
патентовласників. 

 
Тема 8. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учас-

ників цивільного обороту, товарів і послуг: торговельна марка. 
Право інтелектуальної власності на торговельні марки. Поняття та види торговельних 

марок. Умови надання правової охорони торговельним маркам. Суб’єкти права на торговельну 
марку. Правова охорона добре відомих торговельних марок. Майнові права інтелектуальної 
власності на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку. При-
пинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку. 

 
Тема 9. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учас-

ників цивільного обороту, товарів і послуг: комерційні найменування, географічне за-
значення. 

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Загальна характеристика 
комерційного найменування. Майнові права на комерційне найменування. 

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Поняття та види географі-
чних зазначень. Реєстрація географічного зазначення. Майнові права інтелектуальної власнос-
ті на географічне зазначення. Захист географічних зазначень в актах міжнародного законодав-
ства. 

 
Тема 10.    Правова охорона наукових відкриттів. Комерційна таємниця як об’єкт 

інтелектуальної власності. 
Правова охорона наукових відкриттів. Загальні підходи до наукових відкриттів. Понят-

тя „наукове відкриття” та його ознаки. Об’єкти наукових відкриттів. Право на наукове відк-
риття. Міжнародний досвід щодо правової охорони наукових відкриттів. 

Гносеологічні аспекти інституту комерційної таємниці. Охорона комерційної таємниці і 
ноу-хау у міжнародному законодавстві. Комерційна таємниця у правовій системі України. 
Правові засоби захисту комерційної таємниці.  

 
Змістовий модуль 3. Договори у сфері інтелектуальної власності. Економіко-

правові засади інтелектуальної власності.  
 
Тема 11. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. Загальні поло-

ження про цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної вла-
сності. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. 

 
Тема 12. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуаль-

ної власності. 
Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. 

Ліцензійні угоди: їх структура та класифікація. Договір на передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії.  

 
Тема 13. Економіко-правові засади інтелектуальної власності. 
Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу за економічним змістом. 
Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування цін. 
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Механізм комерціалізації інтелектуальної власності. 
 
Тема 14. Законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності. 
Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною авторського 

права і суміжних прав. 
Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на 

об’єкти промислової власності. 
Міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері інтелектуальної власності. 

 
Тема 15. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. 
Інституційні засади функціонування інтелектуальної власності у світовій економіці. 

Формування глобального ринку прав на об’єкті інтелектуальної власності. Регулювання між-
народних відносин у сфері інтелектуальної власності.  

Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Міжнародне співробіт-
ництво у сфері патентного права. Міжнародні аспекти охорони та захисту авторського і сумі-
жних прав.  

Інтелектуальна власність в епоху Інтернету. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

ії 

П
ра

кт
ич

на
  р

об
от

а 

Л
аб

ор
ат

ор
на

 р
об

от
а 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

 р
об

от
а 

ле
кц

ії 

П
ра

кт
ич

на
  р

об
от

а 

Л
аб

ор
ат

ор
на

  р
об

от
а 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
 р

об
от

а 

С
ам

ос
ті

йн
а 

 р
об

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. 
                                     Авторське право і суміжні права. 

Тема 1. Теоретико-методологічні 
засади дослідження інтелектуаль-
ної власності.  

6 2 2   2 6 1    4 

Тема 2. Поняття права інтелектуа-
льної власності. 

6 2 2   2 6 1 1   5 

Тема 3.  Формування інституту 
інтелектуальної власності в Украї-
ні. 

6 2 2   2 6     5 

Тема 4.  Авторське право і суміжні 
права. 

6 2 2   2 6 1 1   5 

Тема 5.  Захист авторського і су-
міжних прав. 

6 2 2   2 6 1    5 

Разом за змістовим модулем 1 30 10 10   10 30 4 2   24 
Змістовий модуль 2. Патентне право. Право інтелектуальної власності на правові 

засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 
Тема 6. Патентне право: поняття, 
предмет, принципи. Об’єкти і 
суб’єкти  патентного права. 

6 2 2   2 6 1 1   6 

Тема 7. Зміст правовідносин у 
сфері патентного права. 

6 2 2   2 6     5 

Тема 8. Право інтелектуальної вла-
сності на правові засоби індивіду-
алізації учасників цивільного обо-
роту, товарів і послуг: торговельна 
марка. 

6 2 2   2 6 1 1   5 

Тема 9. Право інтелектуальної вла-
сності на правові засоби індивіду-
алізації учасників цивільного обо-
роту, товарів і послуг: комерційні 
найменування, географічне зазна-
чення. 

6 2 2   2 6     5 

Тема 10.    Правова охорона науко-
вих відкриттів. Комерційна таєм-

6 2 2   2 6     5 
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ниця як об’єкт інтелектуальної 
власності. 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 10   10 30 2 2   26 
Змістовий модуль 3. Договори у сфері інтелектуальної власності. Економіко-

правові засади інтелектуальної власності.  
Тема 11. Договори у сфері інтелек-
туальної власності. 

6 2 2   2 6 2    5 

Тема 12. Правові засади укладання 
окремих видів договорів у сфері 
інтелектуальної власності. 

6 2 2   2 6 2    5 

Тема 13. Економіко-правові засади 
інтелектуальної власності. 

6 2 2   2 6  2   5 

Тема 14. Законодавчі акти у сфері 
інтелектуальної власності. 

6 2 2   2 6     5 

Тема 15. Розвиток інтелектуальної 
власності в умовах глобалізації 
економіки. 

6 2    4 6     4 

Разом за змістовим модулем 3 30 10 8   12 30 4 2   24 
Усього годин 90 30 28   32 90 10 6   74 
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5. Теми семінарських занять  
№ 

зміс-
тового 
моду-

ля, 
теми 

Назва семінарського заняття і короткий його зміст 

Кількість ауди-
торних годин 

Денна Заочна 

I Змістовий модуль.   Загальні положення про інтелектуальну 
власність. Авторське право і суміжні права. 

10 2 

1 Тема 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуальної 
власності.  

2  

2 Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності. 2 1 
3 Тема 3.  Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. 2  
4 Тема 4.  Авторське право і суміжні права. 2 1 
5 Тема 5.  Захист авторського і суміжних прав. 2  
II Змістовий модуль 2. Патентне право. Право інтелектуальної 

власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивіль-
ного обороту, товарів і послуг. 

10 2 

6 Тема 6. Патентне право: поняття, предмет, принципи. Об’єкти і 
суб’єкти  патентного права. 

2  

7 Тема 7. Зміст правовідносин у сфері патентного права. 2 1 
8 Тема 8. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуа-

лізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: торговельна 
марка. 

2  

9 Тема 9. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуа-
лізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: комерційні 
найменування, географічне зазначення. 

2 1 

10 Тема 10.    Правова охорона наукових відкриттів. Комерційна таєм-
ниця як об’єкт інтелектуальної власності. 

2  

III Змістовий модуль.    Договори у сфері інтелектуальної власності. 
Економіко-правові засади інтелектуальної власності. 

8 2 

11 Тема 11. Договори у сфері інтелектуальної власності. 2  
12 Тема 12. Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері 

інтелектуальної власності. 
2  

13 Тема 13. Економіко-правові засади інтелектуальної власності. 2 2 
14 Тема 14. Законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності. 2  
15 Тема 15. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації 

економіки. 
- - 

 
 

6. Теми практичних занять –– не передбачено навчальною програмою. 
 

8. Самостійна робота 

№ 
з/р Назва теми яка вивчається самостійно Кількість годин 

Денна Заочна 
 Змістовий модуль І.   Загальні положення про інтелектуальну 

власність. Авторське право і суміжні права. 10 24 

1 Тема 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуа-
льної власності.  
1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціа-

льно-економічного розвитку суспільства.  
2. Сутність та характерні ознаки постіндустріального суспільства. 

2 

  
 
4 
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3. Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального 
розвитку.  

4. Види та результати інтелектуальної діяльності. 
2 Тема 2. Поняття права інтелектуальної власності. 

1. Поняття права інтелектуальної власності.  
2. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 
3. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 
4. Зміст права інтелектуальної власності.  

2 

5 

3 Тема 3.  Формування інституту інтелектуальної власності в Укра-
їні. 
1. Сучасний стан та проблеми розвитку інтелектуальної власності в 

Україні.  
2. Роль та значення інтелектуальної власності у формуванні  націона-

льної інноваційної системи.  
3. Стратегічні пріоритети розвитку інтелектуальної власності в Укра-

їні.  
4. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в 

Україні. 

2 

5 

4 Тема 4.  Авторське право і суміжні права. 
1. Поняття авторського права.  
2. Об’єкти авторського права.  
3. Суб’єкти авторського права.  
4. Зміст авторського права.  
5. Суміжні права та їх особливості.  
6. Правова охорона суміжних прав. 

2 

5 

5 Тема 5.  Захист авторського і суміжних прав. 
1. Поняття захисту авторського і суміжних прав.  
2. Цивільно-правові  способи захисту авторського права і суміжних 

прав.  
3. Кримінально-правові способи захисту авторського права і суміж-

них прав.   
4. Адміністративно-правові способи захисту авторського права і су-

міжних прав.  
5. Найбільш поширені способи порушення авторського права і сумі-

жних прав та боротьба з ними. 

2 

5 

 Змістовий модуль ІІ.   Патентне право. Право інтелектуальної 
власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг.  

10 26 

6 Тема 6. Патентне право: поняття, предмет, принципи. Об’єкти і 
суб’єкти  патентного права. 
1. Патентне право: поняття, предмет, принципи. 
2. Об’єкти патентного права: винахід, корисна модель, промисловий 

зразок.  
3. Суб’єкти патентного права: автори; патентовласники; правонасту-

пники; представники у справах інтелектуальної власності (патентні 
повірені). 

2 

6 

7 Тема 7. Зміст правовідносин у сфері патентного права. 
1. Набуття прав на винаходи і корисні моделі.  
2. Набуття прав на промисловий зразок.  
3. Права та обов’язки власника патенту.  
4. Порушення прав власника патенту. 
5. Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права. 
6. Захист прав авторів і патентовласників.  

2 

5 

8 Тема 8. Право інтелектуальної власності на правові засоби індиві- 2 5 
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дуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: торго-
вельна марка. 
1. Поняття та види торговельних марок.  
2. Умови надання правової охорони торговельним маркам.  
3. Суб’єкти права на торговельну марку.  
4. Правова охорона добре відомих торговельних марок.  
5. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.  

9 Тема 9. Право інтелектуальної власності на правові засоби індиві-
дуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: комер-
ційні найменування, географічне зазначення. 
1. Загальна характеристика комерційного найменування.  
2. Майнові права на комерційне найменування. 
3. Поняття та види географічних зазначень.  
4. Реєстрація географічного зазначення. Майнові права інтелектуаль-

ної власності на географічне зазначення.  

2 

5 

10 Тема 10.    Правова охорона наукових відкриттів. Комерційна та-
ємниця як об’єкт інтелектуальної власності. 
1. Загальні підходи до наукових відкриттів.  
2. Поняття „наукове відкриття” та його ознаки.  
3. Об’єкти наукових відкриттів. Право на наукове відкриття.  
4. Міжнародний досвід щодо правової охорони наукових відкриттів. 
5. Комерційна таємниця у правовій системі України. Правові засоби 

захисту комерційної таємниці.  

2 

5 

 Змістовий модуль ІІІ.    Договори у сфері інтелектуальної влас-
ності. Економіко-правові засади інтелектуальної власності. 12 24 

11 Тема 11. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власно-

сті.  
2. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.  
3. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності та їх державна 

реєстрація. 

2 

5 

12 Тема 12. Правові засади укладання окремих видів договорів у 
сфері інтелектуальної власності. 
1. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір.  
2. Ліцензійні угоди: їх структура та класифікація.  
3. Договір на передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  
4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта пра-

ва інтелектуальної власності.  
5. Договір комерційної концесії.  

2 

5 

13 Тема 13. Економіко-правові засади інтелектуальної власності. 
1. Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу за 

економічним змістом. 
2. Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування 

цін. 
3. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності. 

2 

5 

14 Тема 14. Законодавчі акти у сфері інтелектуальної власності. 
1. Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охо-

роною авторського права і суміжних прав. 
2. Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охо-

роною прав на об’єкти промислової власності. 
3. Міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері інтелектуальної 

власності. 

2 

5 
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15 Тема 15. Розвиток інтелектуальної власності в умовах глобалізації 
економіки. 
1. Інституційні засади функціонування інтелектуальної власності у 

світовій економіці.  
2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.  
3. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету. 

4 

4 

 
 

10. Методи навчання 
 
–  лекції; 
–  семінарські заняття; 
–  поточні консультації; 
– самостійна робота студентів з вивчення лекційного матеріалу, матеріалів підручників пер-
шоджерел, нормативних документів. 

 
11. Методи контролю 

 
–  співбесіда на поточних консультаціях; 
–  тестовий контроль;   
–  самоконтроль; 
–  залік. 

 
 

Орієнтований перелік питань,  
які визначаються як питання поточного та семестрового контролю. 

Контрольні питання до змістового модулю № 1 

1. Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розви-
тку суспільства.  

2. Сутність та характерні ознаки постіндустріального суспільства. 
3. Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального розвитку.  
4. Види та результати інтелектуальної діяльності. 
5. Поняття права інтелектуальної власності.  
6. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 
7. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 
8. Зміст права інтелектуальної власності. 
9. Сучасний стан та проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні.  
10. Роль та значення інтелектуальної власності у формуванні  національної інноваційної сис-

теми.  
11. Стратегічні пріоритети розвитку інтелектуальної власності в Україні.  
12. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні. 
13. Поняття авторського права.  
14. Об’єкти авторського права.  
15. Суб’єкти авторського права.  
16. Зміст авторського права.  
17. Суміжні права та їх особливості.  
18. Правова охорона суміжних прав. 
19. Поняття захисту авторського і суміжних прав.  
20. Цивільно-правові  способи захисту авторського права і суміжних прав.  
21. Кримінально-правові способи захисту авторського права і суміжних прав.   
22. Адміністративно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав.  
23. Найбільш поширені способи порушення авторського права і суміжних прав та боротьба з 

ними. 
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Контрольні питання до змістового модулю № 2 

1. Патентне право: поняття, предмет, принципи. 
2. Об’єкти патентного права: винахід, корисна модель, промисловий зразок.  
3. Суб’єкти патентного права: автори; патентовласники; правонаступники; представники у 

справах інтелектуальної власності (патентні повірені). 
4. Набуття прав на винаходи і корисні моделі.  
5. Набуття прав на промисловий зразок.  
6. Права та обов’язки власника патенту.  
7. Порушення прав власника патенту. 
8. Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права. 
9. Захист прав авторів і патентовласників. 
10. Поняття та види торговельних марок.  
11. Умови надання правової охорони торговельним маркам.  
12. Суб’єкти права на торговельну марку.  
13. Правова охорона добре відомих торговельних марок.  
14. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. 
15. Загальна характеристика комерційного найменування.  
16. Майнові права на комерційне найменування. 
17. Поняття та види географічних зазначень.  
18. Реєстрація географічного зазначення. Майнові права інтелектуальної власності на геогра-

фічне зазначення. 
19. Загальні підходи до наукових відкриттів.  
20. Поняття „наукове відкриття” та його ознаки.  
21. Об’єкти наукових відкриттів. Право на наукове відкриття.  
22. Міжнародний досвід щодо правової охорони наукових відкриттів. 
23. Комерційна таємниця у правовій системі України. Правові засоби захисту комерційної 

таємниці. 
Контрольні питання до змістового модулю № 3 

1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.  
2. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.  
3. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. 
4. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір.  
5. Ліцензійні угоди: їх структура та класифікація.  
6. Договір на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.  
7. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної влас-

ності.  
8. Договір комерційної концесії. 
9. Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу за економічним змістом. 
10. Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування цін. 
11. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності. 
12. Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною авторського пра-

ва і суміжних прав. 
13. Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти 

промислової власності. 
14. Міжнародні конвенції, угоди та договори у сфері інтелектуальної власності. 
15. Інституційні засади функціонування інтелектуальної власності у світовій економіці.  
16. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.  
17. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для заліку 

Літній семестр 
Розподіл балів за змістовними модулями і темами що вивчаються Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

100 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

100 100 100 
 
 
 

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-
кту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 

74 (75)-81 С 
64-73 (74) D задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

F* незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дис-

ципліни 
F* - виставляється тільки за результатом складання заборгованості комісії. 

 
 

12.2. Форма поточного контролю 
Елементи контролю за змістовим модулем 1 

 
Вид контролю К-ть 

завдань 
Кількість балів Тиждень по-

дачі або про-
ведення 

За одиницю 
контролю 

Всього 

Виступи на семінарських занят-
тях 

5 10 50 24-28 

Підготовка доповіді на семінар-
ське заняття 

1 10 10 24-28 

Участь у дискусії, доповнення на 
семінарському занятті 

4 10 40 24-28 

Всього   100  
 

Елементи контролю за змістовим модулем 2 
 

Вид контролю К-ть 
завдань 

Кількість балів Тиждень по-
дачі або про-

ведення 
За одиницю 
контролю 

Всього 

Виступи на семінарських заняттях 5 10 50 29-33 
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Підготовка доповіді на семінарсь-
ке заняття 

1 10 10 29-33 

Участь у дискусії, доповнення на 
семінарському занятті 

4 10 40 29-33 

Всього   100  
 

Елементи контролю за змістовим модулем 3 
 

Вид контролю К-ть 
завдань 

Кількість балів Тиждень по-
дачі або про-

ведення 
За одиницю 
контролю 

Всього 

Виступи на семінарських заняттях 5 10 50 34-37 
Підготовка доповіді на семінарсь-
ке заняття 

1 10 10 34-37 

Участь у дискусії, доповнення на 
семінарському занятті 

4 10 40 34-37 

Всього   100  

 
Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на семінарських заняттях 
Максимальна 

кількість балів - 10 
 

Критерії оцінювання 
9-10 Висока активність на СЗ і достатньо високий рівень 

самостійної підготовки. 
7-8 Достатня активність на СЗ та достатній рівень самостійної підготов-

ки, проте студент допускає неточності при формулюванні певних по-
ложень, негрубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ. 

5-6 Середня активність на  СЗ і середній рівень самостійної підготовки, 
студент допускає неточності при формулюванні певних 
положень, грубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ. 

3-4 Низька активність на  СЗ і низький рівень самостійної 
підготовки, студент допускає низку грубих помилок, низький рівень 
знань теоретичного матеріалу. 

1-2 Пасивна поведінка студента на СЗ і відсутність будь-якої самостійної 
підготовки, репродуктивне списування текстів навчального 
матеріалу або його запису після колективного опра-
цювання навчального матеріалу 

 
Критерії оцінювання доповіді 

№ 
з/п 

 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна кі-
лькість балів за 

кожним критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання 

мети, завдань дослідження, розкриття теми дослідження. 
1 бал 

2. Складання плану реферату та списку першоджерел. 
 

1 бал 

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання. 

1 бал 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. Правильне циту-
вання теоретичних джерел, рівень узагальнень і аналізу 
наукових праць 

1 бал 
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5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння фор-
мулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми, 
визначення перспектив дослідження. 

2 ба-
ли 

6. Грамотність, логічність і загальний стиль викладу. 
 

1 бал 

7. Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів роботи 
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 
додатки, список використаних джерел). 

1 бал 

8. Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання ло-
гіки викладу, культура мовлення, доречність використання прикладів, 
презентації Microsoft Office Power Point аба карти знань Bubbls.us 

2 ба-
ли 

Разом 10 
балів 

 
Критерії і норми оцінювання участі студентів (доповнення)  

 у дискусії на семінарському занятті 
Максимальна 

кількість балів - 10 
 

Критерії оцінювання 

9-10 Висока активність на СЗ в ході дискусії і достатньо високий рівень 
самостійної підготовки до неї, прояв інтересу до теми. 

7-8 Достатня активність на СЗ та достатній рівень самостійної підготов-
ки, проте студент допускає неточності при формулюванні певних по-
ложень при виконанні лінгвістичних вправ. 

5-6 Середня активність на СЗ і середній рівень самостійної підготовки, 
студент допускає неточності при формулюванні певних 
положень при виконанні лінгвістичних вправ. 

3-4 Низька активність на  СЗ і низький рівень самостійної підготовки, 
низький рівень знань теоретичного матеріалу. 

1-2 Пасивна поведінка студента на СЗ і відсутність будь-якої самостійної 
підготовки. 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 
2. Індивідуальні тестові завдання для поточного контролю знань. 
3. Нормативні документи. 
4.   Електронні навчальні посібники і підручники. 

 
14. Рекомендована література 

14.1.  Навчальна та довідкова література для лекційного курсу 
1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.: 

(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України). 
2. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропет-

ровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.   
3. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П.  - 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с. 
4. Особистість. Спорт. Духовна культура: інтегральний вимір: Монографія / Під заг. ред. Л.П. 

Корогод. – Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 307 с.    
5. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. - 

Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.    
6. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. –  
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      472 с. 
7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с. 
8. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. – 184 с. 
9. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності:  [навчальний посібник] /                    

В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.  
10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика фізич-

ного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39. 
11. Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А. Правознавство: Підручник. 4-те вид. – К.: Каравела. – 

2017. – 592 с. 
12. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. 

Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцько-
го. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с. 

13. Савченко В.  Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні / 
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122. 

 
14.2. Література для практичних і семінарських занять 

1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.: 
(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України). 

2. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропет-
ровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.   

3. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П.  - 
Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с. 

4. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. - 
Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.    

5. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. –  
      472 с. 
6. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Основы правоведе-

ния Украины: [навчальное пособие]. - Харків : Одиссей, 2008. – 472 с. 
7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с. 
8. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. – 184 с. 
9. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності:  [навчальний посібник] /                    

В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.  
10. Закон України «Про власність» від 07 лютого 1991 р. 
11.  Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяль-

ності» від 13 грудня 1991 р. 
12.  Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. 
13.  Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 

промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»  1993 р. 
14.  Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. 
15. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика фізич-

ного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39. 
16. Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А. Правознавство: Підручник. 4-те вид. – К.: Каравела. – 

2017. – 592 с. 
17. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. 

Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцько-
го. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с. 

18. Савченко В.  Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні / 
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122. 

19. Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий 
аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності. -2017. – № 6 (98). – С. 68-78;   2018. 
– № 1 (99). –  С. 65-73. 
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20. Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності  
(промислової власності)  // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. –  № 
4(108). – С. 48-52.  

21. Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав 
інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку// Теорія і практика інтелектуальної 
власності. -  2018. – № 3 (101). –  С. 70-83. 

22. Бутнік-Сіверський О. Стан і проблеми розвитку оподаткування операцій з інтелектуаль-
ною власністю // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 5 (109). – С. 85-
96. 

23. Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної 
власності з позиції домінанти неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності. 
-  2019. – № 1(105). – С. 59-72. 

24. Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау // Теорія і практика ін-
телектуальної власності. – 2019. – № 3 (107). – С. 39-46.  

25. Зайківський О., Оністрат О. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної влас-
ності в процесі євроінтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4 
(108). – С. 23-38.  

26. Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права // Теорія і практика інтелек-
туальної власності. - 2019. –№ 1(105). – С. 40-49. 

27. Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері ін-
телектуальної власності в Україні// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. – 
№ 1 (99). –  С. 88-97. 

28. Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. -  – 2019. – №5 (109). – С. 39-43.  

29. Коваль І. Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торгіве-
льної марки // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 2 (106)  – 31-38. 

30. Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних зазначень у контексті угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. –   № 
3 (101). –  С. 51-59. 

31. Лукащук В. Трансформація спорту: від забави до індустрії / В. Лукащук // Соціологія:  
теорія, методи, маркетинг. – 2009. - № 2. - С. 130-143. 

32. Ордулі Е. До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. -   2019. – № 6(110). – С. 55-64. 

33. Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та 
завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 6(110) – С. 148-159. 

34. Падучак О. Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо 
цим займатися // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 5 (109). – С. 104-
110. 

35. Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // 
Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 1(105). – С. 25-32. 

36. Подолєва А. Особливості виникнення  та реалізації майнових прав інтелектуальної влас-
ності на твори, розміщені в мережі Інтернет// Теорія і практика інтелектуальної власності. 
-2017. – № 6 (98). – С. 51-56. 

37. Работягова Л.  Винахід і корисна  модель як об’єкти договірного регулювання  // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. -   2018. – № 4 (102). – С. 29-39. 

38. Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4(108). – С. 76-85. 

39. Чомахашвілі О. Набуття прав на об’єкти права промислової власності як адміністративна 
процедура // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2018. – № 3 (101). –  С. 38-45.  

40. Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС // Теорія і прак-
тика інтелектуальної власності. -  2019. –  № 6(110). – С. 46-54.   

41. Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав // Теорія і прак-
тика інтелектуальної власності. -  2019. – № 3 (107) – С. 5-18. 
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42. Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелекту-
альної власності. -   2018. – № 4 (102). – С. 5-13.  

 
14.3. Навчальна література для самостійної роботи студента 

1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.: 
(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України). 

2. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропет-
ровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.   

3. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П.  
- Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с. 

4. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. 
- Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.    

5. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. –  
472 с. 

6. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с. 
7. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. – 184 с. 
8. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності:  [навчальний посібник] /                    

В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.  
9. Закон України «Про власність» від 07 лютого 1991 р. 
10. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяль-

ності» від 13 грудня 1991 р. 
11. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. 
12. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 

промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»  1993 р. 
13. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. 
14. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика  

фізичного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39. 
15. Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А. Правознавство: Підручник. 4-те вид. – К.: Каравела. – 

2017. – 592 с. 
16. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. 

Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоць-
кого. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с. 

17. Савченко В.  Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні / 
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122. 

18. Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий 
аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності. -2017. – № 6 (98). – С. 68-78;   2018. 
– № 1 (99). –  С. 65-73. 

19. Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності  
(промислової власності)  // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. –                   
№ 4(108). – С. 48-52.  

20. Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав 
інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку// Теорія і практика інтелектуальної 
власності. -  2018. – № 3 (101). –  С. 70-83. 

21. Бутнік-Сіверський О. Стан і проблеми розвитку оподаткування операцій з інтелектуаль-
ною власністю // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. –                      № 5 
(109). – С. 85-96. 

22. Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної 
власності з позиції домінанти неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності. 
-  2019. – № 1(105). – С. 59-72. 

23. Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау // Теорія і практика 
інтелектуальної власності. – 2019. – № 3 (107). – С. 39-46.  
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24. Зайківський О., Оністрат О. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної влас-
ності в процесі євроінтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4 
(108). – С. 23-38.  

25. Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права // Теорія і практика інтелек-
туальної власності. - 2019. –№ 1(105). – С. 40-49. 

26. Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері 
інтелектуальної власності в Україні// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. – 
№ 1 (99). –  С. 88-97. 

27. Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. -  – 2019. – №5 (109). – С. 39-43.  

28. Коваль І. Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання 
торгівельної марки // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 2 (106)  – 
31-38. 

29. Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних зазначень у контексті угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. –   № 
3 (101). –  С. 51-59. 

30. Лукащук В. Трансформація спорту: від забави до індустрії / В. Лукащук // Соціологія: тео-
рія, методи, маркетинг. – 2009. - № 2. - С. 130-143. 

31. Ордулі Е. До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. -   2019. – № 6(110). – С. 55-64. 

32. Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та 
завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 6(110) – С. 148-159. 

33. Падучак О. Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо 
цим займатися // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 5 (109). – С. 104-
110. 

34. Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // 
Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2019. – № 1(105). – С. 25-32. 

35. Подолєва А. Особливості виникнення  та реалізації майнових прав інтелектуальної влас-
ності на твори, розміщені в мережі Інтернет// Теорія і практика інтелектуальної власності. 
-2017. – № 6 (98). – С. 51-56. 

36. Работягова Л.  Винахід і корисна  модель як об’єкти договірного регулювання  // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. -   2018. – № 4 (102). – С. 29-39. 

37. Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4(108). – С. 76-85. 

38. Чомахашвілі О. Набуття прав на об’єкти права промислової власності як адміністративна 
процедура // Теорія і практика інтелектуальної власності. -  2018. – № 3 (101). –  С. 38-45.  

39. Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС // Теорія і прак-
тика інтелектуальної власності. -  2019. –  № 6 (110). – С. 46-54.   

40. Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав // Теорія і прак-
тика інтелектуальної власності. -  2019. – № 3 (107) – С. 5-18. 

41. Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелекту-
альної власності. -   2018. – № 4 (102). – С. 5-13.  

 

14.4. Інша література 
1. Кодекс України про адміністративне правопорушення. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. 

– 308 с. 
2. Цивільний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 372 с. 
3. Кодекс законів про працю. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 96 с. 
4. Сімейний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 84 с. 
5.  Кримінальний процесуальний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 336 с. 
 

 



23 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

Інформаційні ресурси  

1. Кузьменко О.О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою та спортом в 
Україні та Європі [Електронний ресурс] /О.О. Кузьменко// – Режим доступу до джерела: 
http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf. 

2. Ліщук C. В. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в 
Україні / C. В. Ліщук. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 12. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_12_10.   

3. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні [Елек-
тронний ресурс] – Режим доступу // www.dy.nayka.com.ua/op=1&z=794. 

4. Право України // офіційний сайт www.pravovua.com.ua. 
5. Теорія і практика інтелектуальної власності // офіційний сайт 

http://www.inprojournal.org/uk/golovna/ 
6. Інтелектуальна власність в Україні // офіційний сайт https://intelvlas.com.ua/ 
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