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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  
В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ СФЕРІ 
СИЛАБУС 

1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ 
СФЕРІ ВИВЧАЄ: 

Правову охорону інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері.  
Права авторів, виникнення юридичних відносин між співавторами, а також види 
правопорушень у даній сфері. 
Захист прав суб’єктів та види юридичної відповідальності за правопорушення 
інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. 

Короткий опис змісту дисципліни  
Перша частина дисципліни присвячена вивченню поняття інтелектуальної діяльності 
та її результату в науково-дослідній сфері. Досліджується специфіка та правова 
природа результатів інтелектуальної діяльності, система законодавства України в 
даній сфері. Теоретичні основи комерціалізації інтелектуальної власності. Механізм 
комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. В другій частині велику 
увагу приділено вивченню прав авторів в науково-дослідній сфері, а саме виникненню 
юридичних відносин між співавторами та укладенню договорів на право 
використання об’єктів авторського права. Детально розглядаються авторське право 
на збірники та інші складені твори. Приділено увагу питанням вільного відтворення 
примірників твору та перекладу. Вивчається процедура реєстрації об’єктів 
авторського права та суміжних прав. Третю частину присвячено правопорушенням у 
сфері, авторського права і суміжних прав. Детально розглядаються такі питання, як 
плагіат, піратство, підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній 
формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і суміжних 
прав чи особи, яка здійснює таке управління. Академічна доброчесність в науково-
дослідній сфері. Порядок дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти.  
Останній розділ дисципліни присвячено розгляду юридичної відповідальності за 
правопорушення інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. 
Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 
дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі адміністративного, 
фінансового та інформаційного права (Л-208). 

Обсяг: 3 кредити / 90 годин ( 10 год - лекції, 22 год – практичні заняття, 58 год 
самостійної роботи) 

Навчальний рік: 2021/2022 н.р., І півріччя 

 
Мова викладання: українська   
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Передбачена для усіх спеціальностей 

Форми поточного контролю: опитування: усне, письмове (50 балів), розв’язання 
юридичних задач (10 балів), тестування (2´20 балів=40 балів).  

Форми підсумкового контролю: залік – 100 балів (в т.ч. есе на задану тему – 20 балів, 
ситуаційне завдання (20´3 бали = 60 балів), тестування – 20 балів). 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 
матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована 
література знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для здобувачів відкривається на 
початку першої лекції). 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямоване на 
краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни. 

Рекомендована література (основні джерела): 

Право інтелектуальної власності: підручник: / за заг.ред.О.І.Харитонова. – К.: Юрінком 
Інтер, 2019. 540 с. . 

Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / за ред. О.В. Нестерцової-Собакарь. – 
К.: Дніпро, 2018. 140 с. 

Політика академічної доброчесності:  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf  

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознаймитися з наступними 
веб-сайтами: 

• Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 
http://www.ndiiv.org.ua/index.php/ua/ 

• Національний офіс інтелектуальної власності http://nipo.gov.ua 
• ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» http://uacrr.org 
• Словник термінів інтелектуальної власності 

https://smithhopen.com/resources/glossary-of-intellectual-property-terms/ 
• Всесвітня організація інтелектуальної власності WIPO 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html 
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