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ВСТУП 

Прийом вступників, які мають базову, повну вищу освіту з різних галузей 

знань, для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 

«Інтелектуальна власність»  проводиться за результатами фахового вступного 

випробування з дисципліни «Інтелектуальна власність». 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Розділ 1. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Тема 1. Інтелектуальна власність — результат творчої діяльності 

людини.  

Про власність і інтелектуальну власність. Українські вчені-винахідники. 

Нобелівські лауреати-винахідники. Умови розвитку творчої діяльності. 

Тренуємось бути творцями. 

Рекомендована література: [1, 7, 11, 14-15, 29-31,33]. 

 

Тема 2. Державна правова охорона інтелектуальної власності в 

Україні.  

Правова охорона інтелектуальної власності. Правові інститути охорони 

інтелектуальної власності. Державна система правової охорони інтелектуальної 

власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: [1-10, 15, 29-33]. 

 

Тема 3. Джерела права інтелектуальної власності.  

Нормативно-правове забезпечення інтелектуальної власності в Україні: 

Конституція України, кодекси. Спеціальне законодавство України про охорону 

прав на об‘єкти інтелектуальної власності. Міжнародні договори і угоди у сфері 

інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: [1-31, 33]. 

 

Розділ 2. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Тема 1. Право та правові системи.  

Ознаки права інтелектуальної власності. Необхідність набуття прав 

інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. 

Майнові права інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: [7, 11, 14-31, 33]. 
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Тема 2. Суб'єкти права інтелектуальної власності.  

Первинні суб'єкти права інтелектуальної власності. Вторинні суб'єкти 

права інтелектуальної власності. Права суб'єктів права інтелектуальної 

власності. 

Рекомендована література: [1, 7, 11, 14, 16-23, 28-33]. 

 

Тема 3. Об'єкти права інтелектуальної власності.  

Історичний підхід до класифікацій об'єктів права інтелектуальної 

власності. Об'єкти авторського права і суміжних прав. Об'єкти промислової 

власності. Нетрадиційні об'єкти. 

Рекомендована література: [7, 11, 14-23, 28, 32]. 

 

Розділ 3. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Тема 1. Набуття прав на об‘єкти інтелектуальної власності.  

Формалізація процедури набуття прав для різних об’єктів права 

інтелектуальної власності. Дата початку чинності прав інтелектуальної 

власності. Терміни чинності прав інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: [7, 11-13, 16-20, 22-23, 27, 32]. 

 

Тема 2. Здійснення прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

Яким чином здійснюють права інтелектуальної власності. Що вважається 

порушенням  прав на об’єкти інтелектуальної власності. Що не вважається 

порушенням прав інтелектуальної власності. 

Рекомендована література: [1-11, 14, 16-25, 28-33]. 

 

Тема 3. Захист прав інтелектуальної власності. 

Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту прав. Захист прав на 

стадії набуття прав. Захист прав при здійсненні прав. Припинення прав. 
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Визнання прав недійсними. 

Рекомендована література: [1-11, 14-23, 25, 29-31]. 

 

Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні 
Ці  Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень вступників  та встановлюють відповідність між вимогами до знань і 
умінь вступників та показником оцінки в балах. 

Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно. 

Рівень досягнень Оцінка 
(5 бальна шкала) 

Оцінка 
(12 бальна шкала) 

відмінно 5 12-10 
добре 4 9-7 
задовільно 3 6-4 
незадовільно 2 1-3 
 
Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник 

вміє застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати 
різноманітні ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні 
закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних 
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо), 
вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь правильна, 
логічна,  обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень. 

Задовільно - вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує 
завдання за зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни.  
Визначення понять дає з помилками й неточностями. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими 
уявленнями про предмет вивчення. 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні  враховуються: 
- правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; 
- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 
тощо;  

- вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх; 
- самостійність суджень. 
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