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1. Опис навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

професійна підготовка, 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

  



4 
 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів 

розуміння правових приписів щодо правомірної поведінки у сфері здійснення 

та захисту прав інтелектуальної власності, засвоєння студентами основних 

теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що 

дозволяють підвищити ефективність захисту наукових інтелектуальних прав, 

опанувати основні теоретично-методологічні засади регулювання відносин 

інтелектуальної власності за умов ринкової економіки. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- забезпечення засвоєння матеріалу дисципліни студентами про основні 

принципи та теоретичні засади правомірної поведінки у сфері 

інтелектуальної власності;  

- з’ясування змісту основних юридичних категорій у сфері 

інтелектуальної власності;  

- визначення та розкриття основних проблем правозастосування у сфері 

інтелектуальної власності. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність»  здобувачі вищої освіти повинні: 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інтелектуальну власність 

 

Тема 1. Поняття, система та джерела права інтелектуальної 

власності 

Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права. 

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності.  

Відміна між матеріальними і нематеріальними об'єктами власності. 

Поняття права інтелектуальної власності, виключного права.  

Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної 

власності. Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право).  

Визначення і поняття об'єктів права інтелектуальної власності. Система 

джерел права інтелектуальної власності.  

 

Тема 2. Поняття авторського права та права промислової власності 

 

Історія розвитку авторського права. Сучасне законодавство України. 

Міжнародні договори, учасником яких є Україна. Підзаконні нормативні 

акти.  

Акти органів судової влади. Інтелектуальні права на твори науки, 

літератури та мистецтва. Твори, що не охороняються. Суспільне надбання. 

Службові твори. Твори оригінальні і похідні. Збірники та інші складові 

твори.  

Офіційні документи, символи і знаки. Складний об'єкт . 

Аудіовізуальний твір. Суб'єкти авторського права.  

Дія виключного права на твори науки, літератури та мистецтва.  

Право на авторську винагороду. Чинне законодавство про охорону 

патентних прав. Участь України в універсальних міжнародних угодах по 

патентному праву. Поняття і принципи патентного права. Історія розвитку 

патентного права в Україні і за кордоном. Суб'єкти патентного права. 

Патентне бюро.  

Експертиза заявки на винахід та промисловий зразок по суті.  

Патентування винаходів або корисних моделей в іноземних державах і 

в міжнародних організаціях. Патент на винахід, корисну модель або 

промисловий зразок.  

Обмеження патентних прав. Використання винаходу, корисної моделі 

чи промислового зразка в інтересах національної безпеки. Ліцензійний 
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договір про надання права використання винаходу, корисної моделі чи 

промислового зразка.  

 

Змістовий модуль 2. Охорона, використання і захист 

інтелектуальної власності 

 

Тема 3. Охорона засобів індивідуалізації 

Поняття, структура, реєстрація та види фірмових найменувань. 

Суб'єкти права на фірмове найменування. Зміст виключного права на 

використання фірмового найменування. Комерційні позначення (поняття, 

ознаки).  

Умова виникнення виключного права на використання комерційного 

позначення. Обсяг виключного права.  

Співвідношення прав на фірмове найменування з правами на 

комерційне позначення і на торгову марку і знак обслуговування. Захист 

права на фірмове найменування і комерційне позначення.  

Суб'єкти виключного права на торгову марку. Державна реєстрація 

знаків для товарів і послуг. Підстави для відмови в державній реєстрації. 

Заявка на знак для товарів і послуг.  

Особливості правової охорони загальновідомої торгової марки. 

Особливості правової охорони колективного знака.  

Ліцензійний договір. Форма та державна реєстрація договорів про 

розпорядження виключним правом на торгову марку. Найменування місця 

походження товару (поняття, ознаки).  

 

Тема 4. Захист права інтелектуальної власності 

 

Поняття охорони та захисту інтелектуальних прав. Форми та порядок 

захисту інтелектуальних прав. Засоби захисту інтелектуальних прав: поняття, 

елементи, види. Терміни захисту інтелектуальних прав. Нотаріальна форма 

захисту інтелектуальних прав. Вибір способу захисту інтелектуальних прав.  

Суб'єкт права на захист. Порушник інтелектуальних прав. Заходи 

захисту і заходи цивільно-правової відповідальності. Визнання права.  

Визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого 

самоврядування. Визнання патенту недійсним. Присудження до виконання 

обов'язку в натурі.  

Судовий спосіб захисту прав. Способи та засоби адміністративного 

захисту. Поняття недобросовісної конкуренції. Захист інтелектуальних прав 
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відповідно до антимонопольного законодавства. Поняття адміністративно- та 

кримінально-правової відповідальності за порушення інтелектуальних прав.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Загальні відомості про інтелектуальну власність» 

1 Лекція 1 Поняття, система та 

джерела права 

інтелектуальної 

власності 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Поняття права 

інтелектуальної 

власності, виключного 

права 

  2  5 

Самостійна 

робота 

Особисті немайнові і 

майнові права на 

об'єкти права 

інтелектуальної 

власності 

   18 6 

2 Лекція 2 Поняття авторського 

права та права 

промислової власності 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Правова природа 

авторського права 

  2  6 

Самостійна 

робота 

Характеристика 

суб'єктів патентного 

права 

   18 6 

 Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    15 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 4  4 42 44 

Змістовий модуль 2 «Охорона, використання і захист інтелектуальної 

власності» 

1 Лекція 3 Охорона засобів 

індивідуалізації 

2    3 

Практичне 

заняття 3 

Природа та принципи 

охорони засобів 

індивідуалізації 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Дія виключного права 

на торгову марку 

   18 6 



8 
 

Практичне 

заняття 4 

Комерціалізація 

інтелектуальної 

власності 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Реєстрація торгової 

марки в іноземних 

державах і міжнародна 

реєстрація 

   18 6 

2 Лекція 4 Захист права 

інтелектуальної 

власності 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Порядок та способи 

захисту права на 

об'єкти інтелектуальної 

власності 

  2  6 

Самостійна 

робота 

Поняття 

адміністративно- та 

кримінально-правової 

відповідальності за 

порушення 

інтелектуальних прав 

   18 5 

 Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    15 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 4  6 60 56 

Залік      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

 

5. Теми і зміст лекцій 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інтелектуальну власність 

 

Тема 1. Поняття, система та джерела права інтелектуальної 

власності 

1. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права. 

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності.  

2. Особливості матеріальних і нематеріальних об'єктів власності. 

3. Поняття права інтелектуальної власності, виключного права.  

4. Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної 

власності.  
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5. Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право).  

6. Визначення і поняття об'єктів права інтелектуальної власності. 

7. Система джерел права інтелектуальної власності.  

 

Тема 2. Поняття авторського права та права промислової власності 

 

1. Історія розвитку авторського права.  

2. Інтелектуальні права на твори науки, літератури та мистецтва. 

3. Офіційні документи, символи і знаки. 

4. Суб'єкти авторського права.  

5. Експертиза заявки на видачу патенту. 

6. Права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки: загальна 

характеристика. 

 

Змістовий модуль 2. Охорона, використання і захист 

інтелектуальної власності 

 

Тема 3. Охорона засобів індивідуалізації 

 

1. Поняття, структура, реєстрація та види фірмових найменувань.  

2. Співвідношення прав на фірмове найменування з правами на 

комерційне позначення і на торгову марку і знак обслуговування.  

3. Суб'єкти виключного права на торгову марку.  

4. Державна реєстрація знаків для товарів і послуг.  

5. Підстави для відмови в державній реєстрації.  

6. Особливості правової охорони загальновідомої торгової марки.  

7. Ліцензійний договір.  

 

Тема 4. Захист права інтелектуальної власності 
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1. Поняття охорони та захисту інтелектуальних прав.  

2. Форми та порядок захисту інтелектуальних прав.  

3. Суб'єкт права на захист.  

4. Визнання патенту недійсним.  

5. Поняття недобросовісної конкуренції.  

6. Відповідальність за порушення інтелектуальних прав.  

 

6. Теми і зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності, виключного права 

1. Генезис розвитку правового інституту інтелектуальної власності.  

2. Види права інтелектуальної власності.  

3. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та 

спрямованість.  

4. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.  

5. Сутність об’єктів права інтелектуальної власності.  

6. Місце права інтелектуальної власності в сучасній правовій доктрині 

 

Тема 2. Правова природа авторського права 

1. Історико-правові аспекти розвитку авторського права в Україні.  

2. Поняття та правова природа авторського права.  

3. Джерела авторського права.  

4. Об’єкти авторського права: поняття та класифікація.  

5. Твори, які не є об’єктами авторського права.  

6. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.  

7. Особисті немайнові права автора.  

8. Майнові права суб’єктів авторського права та випадки обмеження 

майнових прав автора 

Тема 3. Природа та принципи охорони засобів індивідуалізації 

1. Правова природа торговельних марок.  



11 
 

2. Набуття права на торговельну марку. Порядок реєстрації.  

3. Обсяг правової охорони торговельної марки.  

4. Правова природа комерційного найменування (фірма). Способи правової 

охорони.  

5. Правова природа географічних зазначень місця походження товару.  

6. Поняття недобросовісної конкуренції та чинне законодавство.  

7. Захист ділової репутації. 

Тема 4. Комерціалізація інтелектуальної власності 

1. Особливості обліку інтелектуальної власності як нематеріального активу у 

складі майна організації.  

2. Особливості об'єктів інтелектуальної власності як учасників ринкових 

відносин 

3. Методологічні основи оцінки об'єктів ІВ. 

4. Амортизація об'єктів інтелектуальної власності.  

5. Особливості оподаткування при створенні, придбанні та використанні 

об'єктів інтелектуальної власності.  

6. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності.  

7. Загальні положення про цивільно-правовий договір.  

8. Види та форми договорів у сфері ІВ. 

 

Тема 5. Порядок та способи захисту права на об'єкти  

інтелектуальної власності 

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності: мета її створення, 

завдання і основні функції.  

2. Поняття форм, порядку і способів захисту права на об'єкти інтелектуальної 

власності.  

3. Судовий і адміністративний порядок захисту.  

4. Вибір способу захисту порушених прав інтелектуальної власності.  

5. Відповідальність за правопорушення в сфері інтелектуальної власності 
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7. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 12 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних питань щодо інтелектуальної 

власності. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (заліку) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Особисті немайнові і майнові права на об'єкти права інтелектуальної 

власності 

2. Характеристика суб'єктів патентного права 

3. Дія виключного права на торгову марку 

4. Реєстрація торгової марки в іноземних державах і міжнародна 

реєстрація 

5. Поняття адміністративно- та кримінально-правової відповідальності 

за порушення інтелектуальних прав. 

 

8. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   
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Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 

9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2  30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 E  

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Приклади тестових завдань 

 

1. Право інтелектуальної власності – це:  

а) право особи на об’єкт інтелектуальної діяльності;  
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б) право особи на результат інтелектуальної діяльності;  

в) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності;  

г) право особи на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 

визначений законом. 

 

2. Особисті немайнові права:  

а) передаються за авторським договором;  

б) є невідчужуваними;  

в) можуть бути скасовані за рішенням суду.  

 

3. Чи міститься в ЦК вичерпний перелік об'єктів права 

інтелектуальної власності:  

а) так;  

б) ні?  

 

4. Творцями об'єктів права інтелектуальної власності можуть бути:  

а) фізичні особи;  

б) юридичні особи;  

в) фізичні і юридичні особи.  

 

5. Яке з наведених тверджень є правильним:  

а) особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 

протягом строків, встановлених ЦК;  

б) особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 

протягом всього життя автора;  

в) особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 

безстроково, якщо інше не встановлено законом?  

 

6. Який нормативно-правовий акт не є джерелом авторського права?:  

 

а) Закон "Про авторське право і суміжні права";  

б) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;  

в) Закон "Про захист прав споживачів"  

 

7. Комп'ютерні твори охороняються:  

а) як художні твори;  

б) як літературні твори;  

в) як компіляції даних (бази даних).  

 

8. На одержання грошової суми якого розміру має невідчужуване право 

автор від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу 

рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, 

здійсненим автором:  

а) 5 %;  
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б) 10 %; 

в) 25 %;  

г) 50 %?  

 

9. Який строк чинності суміжних майнових прав встановлений 

законодавцем:  

а) 50 років після здійснення першого запису виконання;  

б) 70 років після здійснення першого запису виконання;  

в) 75 років після створення такого твору?  

 

10. Який строк дії патенту:  

а) 20 років від дати подання заявки;  

б) 30 років від дати подання заявки.  

в) протягом всього життя винахідника?  

 

11. Чи повинна корисна модель відповідати вимогам новизни:  

а) так;  

б) так, у випадках, які встановлені законом;  

в) ні?  

 

12. Чи можуть особи мати однакові комерційні найменування:  

а) так;  

б) ні;  

в) можуть, якщо це не вводить в оману споживачів?  

 

13. Чи отримує правову охорону позначення, яке зображує державний 

герб:  

а) так;  

б) ні?  

 

14. З якого моменту інформація стає комерційною таємницею:  

а) 3 моменту її виникнення;  

б) 3 моменту державної реєстрації;  

в) з моменту вжиття певних дій?  

 

15. Об’єктами охорони суміжних прав є:  

 

а) комп’ютерні програми;  

б) виконання творів;  

в) переклади;  

г) фонограми. 

 

11. Перелік питань до заліку з дисципліни 
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1. Поняття інтелектуальної власності та її види.  

2. Зміст права інтелектуальної власності.  

3. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.  

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.  

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності.  

6. Система права інтелектуальної власності.  

7. Авторське право та суміжні права.  

8. Право промислової власності.  

9. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг.  

10. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.  

11. Зміст суб’єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності.  

12. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. 

13. Майнові права інтелектуальної власності.  

14. Строк охорони прав інтелектуальної власності.  

15. Використання об’єкта інтелектуальної власності.  

16. Передача майнових прав інтелектуальної власності.  

17. Законодавство України про інтелектуальну власність.  

18. Конституція України про інтелектуальну власність.  

19. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права 

інтелектуальної власності.  

20. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності.  

21. Всесвітня організація інтелектуальної власності.  

22. Міжнародна охорона промислової власності.  

23. Поняття авторського права.  

24. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.  

25. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.  

26. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не 

поширюється.  

27. Авторське право на аудіовізуальні твори.  

28. Суб’єкти авторського права.  

29. Автор та його правонаступники.  

30. Співавторство. Види співавторства. 

31. Право власності на матеріальний носій і авторське право.  

32. Особисті немайнові права автора.  

33. Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.  

34. Майнові права автора.  

35. Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.  

36. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.  

37. Авторські договори та їх види: видавничі, сценарні, художнього 

замовлення.  
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38. Договори про уступку авторського права.  

39. Обмеження авторських майнових прав.  

40. Вільне використання творів.  

41. Вільне відтворення комп’ютерних програм.  

42. Декомпіляція комп’ютерних програм.  

44. Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.  

45. Поняття та види суміжних прав (право на виконання, право на 

фонограми, право організацій мовлення на свої передачі).  

46. Виникнення і здійснення суміжних прав.  

47. Умови охорони суміжних прав.  

48. Суб’єкти суміжних прав.  

49. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти 

суміжних прав.  

50. Об’єкти суміжних прав.  

51. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.  

52. Строк чинності суміжних прав.  

53. Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів 

на колективній основі.  

54. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.  

55. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.  

56. Поняття промислової власності та її складові.  

57. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.  

58. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового 

зразка. 

59. Умови правової охорони позначень як торговельних марок.  

60. Правовий режим добре відомих торговельних марок.  

 

12. Рекомендована література 

ОСНОВНА 

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. 

Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг 

ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. 

держ. унт внутр. справ, 2018. 140 с.  

2. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні 

найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. К.: «Юридична 

думка», 2018. 216 с.  

3. Інтелектуальна власність: навч. посібник [Т. Г. Васильців, В. В. 

Апопій, Р. Л. Лупак, О. О.] Ільчук. Львів: Вид-во Львівської комерційної 

академії, 2017. 172 с. 

4. Коротун О. М. Адміністративно-правові аспекти забезпечення 

охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: проблеми теорії 
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та практики правозастосування: монографія / О. М. Коротун. - Київ, 2019. 292 

с.  

5. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., 

проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с  

6. Капінос М. М. Інтелектуальна власність: підручник для аспірантів 

вищих навчальних закладів / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. 

Cолощук.  Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. 396 с  

7. Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. 3-тє 

вид. К.: Кондор-Видавництво, 2017. 242 с. 

8. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові 

аспекти: навч. посіб. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук.  К.: 

ЦУЛ, 2017.  

 

ДОПОМІЖНА:  

9. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / В. Д. 

Базилевич.  К.: Знання, 2017.  431 с. 

10. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права / С. В. 

Бондаренко  К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2018.  260 с.  

11. Бошицький Ю. Л. Право інтелектуальної власності: навч. посібн. / 

Ю. Л. Бошицький. К.: Логос, 2017.  488 с.  

12. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності підр. / 

О. І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан.  К. ЦУЛ, 2018. 662 с.  

13. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Дахно.  К.: Либідь, 2017. 200 

с.  

14. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: 

підручник / за ред. проф. Вачевського.  К.: ВД "Професіонал", 2017.  448 с.  
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