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Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для магістрів 

спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / Хоменко В.Л. Нац. 

техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. нафтогазової інженерії та буріння. – 

Д. : НТУ «ДП», 2021. – 14 с. 

 

Розробник – Хоменко Володимир Львович, канд. техн. наук, доцент кафедри 

нафтогазової інженерії та буріння 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 
планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до 
контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього 
та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 
програм у межах спеціальності. 

 

 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 

185 «Нафтогазова інженерія та технології» (протокол № 1 від 09.09.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за 

організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Б1 

«Інтелектуальна власність» віднесено такі результати навчання: 

РН8 Вміти застосовувати методи охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених у 

ході професійної (науково-технічної) діяльності. 

 

Мета – надання умінь і знань, необхідних для опанування професійних 

завдань (компетенцій) магістра, пов’язаних з інтелектуальною власністю.   

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

інженерні компетентності щодо опанування професійних завдань (компетенцій) 

магістра, пов’язаних з управління результатами творчої праці. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

РН8 РН8-Б1-1 характеризувати історію права інтелектуальної власності 

РН8-Б1-2 визначити об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної 

власності 

РН8-Б1-3 підготувати первинні документи для оформлення прав на 

об’єкти інтелектуальної власності 

РН8-Б1-4 вибрати підходи до комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності 

РН8-Б1-5 вибрати підходи й методи для оцінки вартості прав 

інтелектуальної власності 

РН8-Б1-6 характеризувати способи і процедури правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

РН8-Б1-7 оцінювати характер порушення прав інтелектуальної 

власності, якщо такі є 

РН8-Б1-8 характеризувати систему міжнародного співробітництва у 

сфері інтелектуальної власності 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

З2 Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

З6 Правознавство 

Знати і розуміти поняття, закономірності та особливості 

розвитку громадянського суспільства, прав і свобод 

людини і громадянина в України, а також етичні та правові 

засади професійної діяльності.  

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 43 12 31   6 37 

практичні 43 12 31   6 37 

контрольні 

заходи 
4 4 -   4 - 

РАЗОМ 90 28 62   16 74 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 16 

РН8-Б1-1 Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність 1 

РН8-Б1-2 Тема 2. Система інтелектуальної власності та її складові 1 

РН8-Б1-6 Тема 3. Правова охорона інтелектуальної власності 1 

РН8-Б1-4 

РН8-Б1-5 

Тема 4. Економіка інтелектуальної власності 0,5 

РН8-Б1-4 Тема 5. Договори у сфері інтелектуальної власності 0,5 

РН8-Б1-7 Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності 1 

РН8-Б1-8 Тема 7. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності 1 

РН8-Б1-3 Тема 8. Авторське право і суміжні права 1 

РН8-Б1-3 Тема 9. Пошук інформації про винаходи 1 

РН8-Б1-3 Тема 10. Виявлення винаходу й оформлення заявки на винахід (корисну 

модель) 

1 

РН8-Б1-3 Тема 11. Порядок одержання патенту 1 

РН8-Б1-7 Тема 12. Права і обов’язки суб’єктів патентного права 1 

РН8-Б1-2 Тема 13. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг 

0,5 

РН8-Б1-2 Тема 14. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 0,5 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 12 

РН8-Б1-1 1. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності 2 

РН8-Б1-8 2. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності 2 

РН8-Б1-3 

РН8-Б1-6 

3. Державна реєстрація авторського права на твір 2 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН8-Б1-4 4. Оформлення договору на передачу права на використання об’єкту 

авторського права 

2 

РН8-Б1-3 

РН8-Б1-6 

5. Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір 2 

РН8-Б1-5 6. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності 2 

РАЗОМ 24 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 
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результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

семінари індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Семінари оцінюються 

якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 

має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР   повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням 

вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису 

кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 
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Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і семінарських занять в якості критерія використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 

еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний 

 

<60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

діяльності з метою 

розвитку нових знань 

та процедур;  

 здатність 

інтегрувати знання та 

розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах; 

 здатність 

розв’язувати проблеми 

у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

знання в практичній діяльності з не грубими 

помилками 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів; 

 відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання 

результатів діяльності 

команд та колективів; 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 
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8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Кірін Р.С. Інтелектуальна власність: підручник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, 

І.М. Коросташова ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2012. 

– 320 с. 

 

Додаткові 

1. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Навчальний 

посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. 

Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К.: Національна академія управління, 

2014. – 352 с.  

2. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний 

посібник / В. В. Дергачова, С. О. Пермінова; за ред. О. А. Гавриша – К.: НТУУ 

«КПІ», 2015. – 416 с.: 23 іл.  

3. Джунь В. В. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. – 432 с.  

4. Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва 

[та ін.]; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 1002 с. 

5. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / за ред. О.В. 

Нестерцової-Собакарь. – К.: Дніпро, 2018. 140 с. 

6. Кірін Р. С. Патентологія : монографія / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. 

Коросташова; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навчальний заклад "Нац. 

гірн. ун-т".- Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 424 с. 

7. Кірін Р.С. Патентологія: навчальний посібник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, 

І.М. Коросташова ; М-во освіти і науки України. – Д.: НТУ «ДП», 2018. – 240 с. 

8. Москалюк Н.Б., Кузьмич Л.В. Право інтелектуальної власності. 

Практикум: Навч. посібник.– Тернопіль, 2017 – 200 с.  

9. Наукова діяльність, Патентознавство. Інтелектуальна власність: 

підручник /Укладачі: Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Д.Д. Татакі, О.С. Білоусов, 

І.К.Кривдіна, В.П.Кубко, С.Х. Яворський. – К: Каравела, 2016.- 232 с.  

10. Попова Л. М. Інтелектуальна власність : підручник / Л. М. Попопова, А. 

В. Хромов, І. В. Шуба ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : 

Федорко М. Ю., 2021. – 262 с. 

11. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. – 

Київ: К.І.С., 2018. – 424 с.  

12. Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. С.Б. Булеци, 

О.І. Чепис. Ужгород: РІК-У, 2019. – 488 с. 

13. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство 

України / За ред. Ю.М. Капіци: Кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. 

Воробйова та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с. 

14. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів 

вищих навч. закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко 
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та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с. 

15. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів 

вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За 

ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. 

16. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до 

Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, 

В.О. Жарова – К: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с. 

17. Право інтелектуальної власності: підручник:./ за заг.ред. О.І.Харитонова. 

– К.: Юрінком Інтер, 2019. 540 с.  

18. Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. Інтелектуальна власність: 

Підручник – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 424с. 

19. Світличний О.П. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, 

змін. і доп. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.  

20. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Набуття прав інтелектуальної власності: 

навч. посібник. – К.: Державний інститут інтелектуальної власності, 2010. – 300 с. 

21. Ходаковський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: 

навч. посіб. / Є.І. Ходаковський, В.П.Якобчук, І.Л.Літвинчук – К.: Центр учбової 

літератури: 2014. – 276 с. 

22. Цивільний кодекс України: Науково-практичний  коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, 

науковців, фахівців). – Т.8: Договори про передачу майна у власність та 

користування. Право інтелектуальної власності/ За ред. проф. І.В. Спасибо-

Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.:ФО-П Лисяк Л.С., 2013. – 672 с. 

23. Geiger Christophe (ed.). Research Handbook on Intellectual Property and 

Investment Law. Edward Elgar Publishing, 2020. – 560 p. 

24. Gervais Daniel J. The Future of Intellectual Property. Edward Elgar, 2021. – 

384 p. 

25. Gordon T.T., Cookfair A.S., LoTempio V.G., Lilis B.S. Patent fundamentals 

for Scientists and Engineers. CRC Press, 2013. – 203 p. 

26. Junghans C., Levy A. Intellectual Property Management. A Guide for 

Scientists, Engineers, Financiers, and Managers. Wiley-VCH Verlag, 2006. – 190 p. 

27. Kennedy J.P., Watkins W.H., Ball E.N. How to Invent and Protect Your 

Invention: A Guide to Patents for Scientists and Engineers. Hoboken: Wiley, 2012. – 

247 p. 

28. Ma M.Y. Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and 

Engineers. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2015. – 300p. 

29. Reingand N. (Ed.) Intellectual Property in Academia: A Practical Guide for 

Scientists and Engineers. CRC Press, 2013. – 352 p. 

30. Rosati Eleonora (ed.). The Routledge Handbook of EU Copyright Law. 

Routledge, 2021. – 550 p. 

31. Stamatoudi Irini, Torremans Paul (eds.) EU Copyright Law: A Commentary. 

2nd ed. – Edward Elgar Publishing, 2021. – 1244 p. 

32. Stim Richard. Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk 

Reference. 15th Ed. – NOLO, 2018. – 609 p.  
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Інформаційні ресурси 

1. https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2475 – дисципліна на сайті 

дистанційної освіти. 

2. https://trrkk.nmu.org.ua/ua/peda_job/185/is/ – дисципліна на сайті кафедрі. 

3. https://www.wipo.int/portal/en/ – сайт Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ). 

4. https://welc.wipo.int/acc/index.jsf – каталог курсів з інтелектуальної 

власності на сайті ВОІВ. 

5. https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf – база даних патентних 

документів ВОІВ. 

6. https://worldwide.espacenet.com/ – база даних Європейського патентного 

відомства. 

7. https://ukrpatent.org/uk – сайт Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності». 

8. https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-

4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti – корисна 

інформація щодо інтелектуальної власності на сайті Міністерства економіки 

України. 

 

 

 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2475
https://trrkk.nmu.org.ua/ua/peda_job/185/is/
https://www.wipo.int/portal/en/
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://worldwide.espacenet.com/
https://ukrpatent.org/uk
https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti
https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti
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