
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ" 
 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні поняття права інтелектуальної власності. Сучасні тенденції 

розвитку права інтелектуальної власності та міжнародно-правових 

інструментів його захисту. Основи правової охорони та захисту 

результатів інтелектуальної власності в Україні. Особливості охорони 

інтелектуальної власності при здійсненні наукової та науково-

технічної діяльності в Збройних Силах України. Правові наслідки 

наукового плагіату. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Під час вивчення дисципліни слухачі отримують  чітке уявлення 

щодо такого інституту міжнародного права, як право 

інтелектуальної власності, та стану його охорони згідно з системою 

міжнародних угод, формується розуміння основних завдань 

Збройних Сил України щодо подальшого їх розвитку за рахунок 

підвищення якості та ефективності використання їх інтелектуального 

потенціалу для забезпечення повсякденної діяльності військ, 

підготовки військових фахівців, а також при створенні і модернізації 

озброєння та військової техніки на основі найновіших науково-

технічних досягненнях і як результат –  усвідомлення необхідності 

належної правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності 

на об’єкти, створені в процесі впровадження перспективних наукових 

розробок та власного наукового дослідження. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Співпрацювати з фахівцями різних галузей в рамках наукових 

проектів щодо розробки та дослідження озброєння та військової 

техніки, використовуючи принципи професійної етики та навички 

професійної етичної поведінки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Розуміти значення дотримання етичних норм та авторського права 

при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у 

науково-педагогічній діяльності, а також вміти захищати авторські 

права та готувати патенти. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про інтелектуальну 

власність. 

Місце інтелектуальної та творчої діяльності у сучасному 

суспільстві. Джерела та поняття права інтелектуальної власності 



України. Державна система охорони та захисту інтелектуальної 

власності в Україні. Основні поняття охорони інтелектуальної 

власності в Міністерстві оборони України. Види інтелектуальної 

діяльності. Об’єкт і суб’єкти права інтелектуальної власності, їх 

кваліфікація. Зміст права інтелектуальної власності. Державна 

система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні. 

Поняття та юридична природа авторського права. Об’єкти та суб’єкти 

авторського права. Зміст авторського права. Загальні положення та 

особливості суміжних прав. Науковий плагіат. Програмне 

забезпечення для виявлення наукового плагіату. Правова охорона 

прав виконавців. Вільне використання об’єктів суміжних прав. 

Міжнародна охорона суміжних прав. Поняття захисту авторського і 

суміжних прав. Найбільш поширені способи порушення авторського 

права і суміжних прав та боротьба з ними. 

Цивільно-правові способи захисту авторського і суміжних прав. 

Кримінально-правові способи захисту авторського і суміжних прав. 

Поняття захисту авторського і суміжних прав. Адміністративно-

правові способи захисту авторського і суміжних прав. 

Адміністративні процедури. Набуття прав на винаходи, корисні 

моделі та промисловий зразок. Права та обов’язки власника патенту. 

Порушення прав власника патенту. Правова охорона службових 

об’єктів патентного права та секретних винаходів і корисних 

моделей. Форми і способи захисту прав авторів і патентовласників. 

Судовий порядок захисту прав авторів і патентовласників. Загальні 

поняття про форми і способи захисту прав авторів і патентовласників. 

Адміністративний порядок захисту прав патентовласників. 

Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав. 

Судовий порядок захисту прав авторів і патентовласників. Охорона 

інтелектуальної власності в військово-технічній сфері. 

Охорона інтелектуальної власності при здійсненні повсякденної 

діяльності в Збройних Силах України. Особливостями охорони 

інтелектуальної власності при здійсненні наукової та науково-

технічної діяльності в Збройних Силах України. 

Поняття та загальні підходи до наукового відкриття. Об’єкти 

наукових відкриттів. Право на наукове відкриття. Міжнародний 

досвід щодо правової охорони наукових відкриттів. Загальні 

положення про цивільно-трудовий договір. Поняття та види 

договорів у сфері інтелектуальної власності. Форма договорів у сфері 

інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. 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. 

Види занять: лекції, семінарські, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр, знання з навчальної дисципліни 

"Філософія науки та інновацій". 

Постреквізити Знання використовуються під час проходження педагогічної 

(науково-дослідної) практики, проведення наукового дослідження, 

обробки і оформлення наукового дослідження, захисту дисертації 

доктора філософії та у подальшій науково-педагогічній діяльності. 

 



Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. 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. Святоцького. – К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 696 с. 

2. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності: За 

станом на 18.07.2008 р. / Верховна Рада України / У поряд. 

Г.О. Андрошук. - Офіц. вид. - К.: Парламентське видавництво, 2008. 

– 172 с. 

3. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: 

проблеми вступу до СОТ: Слухання у Комітеті з питань науки і 

освіти. Верховна Рада України третього скликання. Восьма сесія, 19 

грудня 2001 р. / Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради 

України / Упоряд. Г.О. Андрошук. –  Офіц. вид. –  К.: Парламентське 

видавництво, 2008. –  359 с. 

4. Закон України про наукову і науково-технічну діяльність. 

Постанова ВР від 26.12.2015 р. № 848-VIII/ 

5. Положення про організацію наукової і науково-технічної 

діяльності у Збройних Силах України. Наказ МО України від 

27.07.2016 р. № 385. 

6. Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та 

раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України. Наказ МО 

України від 05.03.2001 р. № 78. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) ШАЦІЛО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-03 

E-mail: http://viti.edu.ua 

Робоче місце: 332* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри           О. САЄНКО  

 

Розробник              П. ШАЦІЛО  

 

 

 

 


