
 



  

 



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/ 120 

Курс 4 

Семестр 7 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 26 

Форма семестрового контролю Залік 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності в сфері господарської 

діяльності» – формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної власності як 

визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Концепція курсу передбачає проходження студентом наступних етапів навчання: 

формування знань про предмет інтелектуальної власності, як окремого інституту цивільного 

права, а також про предмет д інтелектуальної власності в сфері господарської діяльності як 

дисципліни, формування цивільно-правових понять, оперування цивільно-правовою 

термінологією, вміннями і поняттями в практичній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності в сфері господарської 

діяльності» полягає у наданні слухачам знань, що забезпечуватимуть: 

- розуміння сутності та специфіки інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності; 

- здатність до аналізу способів охорони та захисту інтелектуальної власності; 

- виявлення напрямів розвитку права інтелектуальної власності України; 

- правове розуміння необхідності забезпечення інтелектуального та соціального розвитку 

особистості через вивчення правових та економічних засад інтелектуальної власності. 
 

. Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 
 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 



  

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати 

свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру і значення. 

ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 
 

Додаткові фахові компетентності спеціалізацій 

ДФК-2. Для спеціалізації «правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання». 

Юридичне супроводження господарських операцій та адміністрування підприємства. Підготовка 

та правова експертиза договорів. Забезпечення досудового врегулювання спорів. 

 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

СГ-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю 

СГ-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними 

джерелами 

ДН-3. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до рекомендацій 

К-2. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних 

питань 



  

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи  

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного 

права 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів 

та норм фундаментальних галузей права 

ДПРН. Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз’яснення, пояснювальні записки та 

обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в галузі. Користуватися 

базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи з урахуванням між інституціональних підходів враховуючи 

специфіку галузі. Здійснювати правозастосування в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо 

супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері комунального врядування, складати  

юридичні документи щодо супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері 

комунального врядування.   

 
 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

У
сь

о
г

о
 

у тому числі 
л. c. пр. м.к. С.р. 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності.  11 2 2 3  4 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  13 2 2 3 2 4 

Разом за змістовим модулем 1 24 4 4 6 2 8 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Авторське право та його зміст. 11 2 2 3  4 

Тема 4. Суміжні права. 13 2 2 3 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 4 6 2 8 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Загальна характеристика патентного права. 11 2 2 3  4 

Тема 6. Умови патентоздатності та порядок патентування. 13 2 2 3 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 24 4 4 6 2 8 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Договори щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію. 
8 2 2 3  1 

Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності. 
Законодавство про право інтелектуальної власності. 

10 2 2 3 2 1 

Семестровий контроль 30      

Разом за змістовим модулем 4 48 4 4 6 2 2 

Усього годин 120 16 16 24 8 26 



  

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності.  

Поняття інтелектуальної власності. Поняття і зміст права інтелектуальної власності. Поняття 

і загальні положення виключних прав. Роль цивільного права в охороні та використанні її 

результатів. Система законодавства України про охорону інтелектуальної власності. 
 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  

Система прав інтелектуальної власності. Поняття і види об’єктів та суб’єктів права 

інтелектуальної власності. Об’єкти авторського та суміжного права: загальна характеристика. 

Об’єкти патентного права.  

Змістовий модуль 2. 
 

Тема 3. Авторське право та його зміст. 

 Об'єкти авторського права і те, що не визнається об'єктами авторського права. Виникнення 

авторського права. Суб'єкти авторського права та співавторство. Особисті немайнові права автора. 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 

 

Тема 4. Суміжні права. 

Поняття та загальна характеристика суміжних прав. Суміжні права, їх зміст та межі. 

Специфіка суміжних прав. Об'єкти суміжних прав. Суб'єкти суміжних прав. Майнові права 

виконавців є їх виключне право на дозвіл чи заборону. Строк дії суміжних прав. 
 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Загальна характеристика патентного права. 

Поняття, ознаки та види об’єктів права промислової власності: винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки. Суб’єкти права промислової власності: автори, патентовласники, спадкоємці, 

патентні повірені.  Особисті немайнові права на об’єкти промислової власності.  Майнові права на 

об’єкти права промислової власності.  
 

Тема 6. Умови патентоздатності та порядок патентування.  

Винахід та корисна модель як об’єкт права інтелектуальної власності. Поняття 

патентоздатності. Порядок складання і подання заявки на реєстрацію об’єкта промислової 

власності. Обов’язки суб’єктів права промислової власності. 
 

Змістовий модуль 4. 
 

Тема 7. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Договір про комерційну концесію.  
Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензійний договір та його особливості. Основні елементи договору 

комерційної концесії та його оформлення. Права та обов'язки сторін за договором комерційної 

концесії. Зміна і припинення договору комерційної концесії. 
 

Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності. Законодавство про право 

інтелектуальної власності. 

Поняття, способи та принципи захисту прав інтелектуальної власності. Особливості 

відповідальності за порушення в сфері інтелектуальної власності.  

Адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні акти, що регулюють відносини в сфері правової охорони прав інтелектуальної 

власності. Правовий статус та завдання Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 
 
 
 
 
 



  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

для денної форми навчання 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 3 30 3 30 

5 Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

 Разом -  87  87  87  87 

 Максимальна кількість балів: 348 

 Коефіцієнт 0,287 

 Підсумковий бал 100 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Завдання:  

1. Ознайомитись із структурою законодавчих актів та нормативно-правовою базою в сфері 

інтелектуальної власності. Підготувати коротку характеристику до кожного документу. 

2.  Зробити перелік міжнародних Угод та Конвенцій в сфері інтелектуальної власності 

вказати, коли підписала Україна. 

3. Охарактеризувати випадки, коли закон дозволяє використання творів без згоди автора . 
 

Критерії оцінювання  
 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для оформлення 

результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; 

чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних 

практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути 

логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну роботу, та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови 

виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім 

повних висновків за одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має 

бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє основними 

поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, не знає 

основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 



  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  

як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  

і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  
розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   

помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  

запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  

логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім 

слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька 

завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного 

поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  

питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських 

заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі заліку. 

Максимальна кількість балів - 100 балів.  

 

 
6.5. Шкала відповідності оцінок  

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький 

рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 
 



  

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Разом: 120  год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття –  16 год., практичні заняття – 24 год., 

модульний контроль – 8 год.,  самостійна робота –26 год., семестровий контроль – 30 год. 
 

Модулі (назви, 

бали) 
Змістовий модуль 1 

(87 б) 
Змістовий модуль 2 

(87 б) 
Змістовий модуль 3 

(87 б) 
Змістовий модуль 4 

(87 б) 

Лекції (бали) Л1 

(1бал) 

Л 2 

(1бал) 

Л 3(1бал)  Л4 (1 б) 

 

Л5 (1 б) Л6 (1 б) Л7(1 б) 

Л8 (1 б) 

Семінарські 

заняття (бали) 

С 1 

1-11 

балів 

С 2 

1-11 б. 

С 3 

1-11 б. 

С 4 

1-11 б. 

 С 5 (11 б) 

С 6 (11 б) 

С 7 (11 б) 

С 8 (11 б) 

Практичні 

заняття (бали) 

 П1 (11 б) 

П2(11 б) 

П3 (11 б) 

П4(11 б) П5 (11 б) 

П6 (11 б) 

П7 (11 б) 

П8 (11 б) 

П9 (11 б) 

 

П10 (11 б) 

П11 (11 б) 

П12 (11 б) 

СР (бали)                 5 балів                                   5 балів                                   5 балів                          5 балів       

Модульна КР Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів Мкр- 25 балів 

Підсумковий 
контроль (вид, 

бали) 

Залік 
( 100 балів) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
 

Нормативні джерела: 
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886 р. 
3. Договір ВОІВ про авторське право: Прийнятий Дипломатичною конференцією від 20.12.1996 

(Договір ВОІВ у сфері INTERNET) 
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року //  Офіц. 

вид.– К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 30 с. 
5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1991 року: Протокол про 

Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадріді 28 червня 1989 
року від 14 квітня 1991 року //  Офіц. вид.– К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 38 с. 

6. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків прийнятий 28 
листопада 1960 р. в Гаазі 

7. Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-ІV. 
8. Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-ІV. 
9. Закон України від 15.12.93 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (зі 

змінами і доповненнями). 
10. Закон України від 15.12.93 № 3688-ХІІ “Про охорону прав на промислові зразки” (зі змінами і 

доповненнями). 
11. Закон України від 15.12.93 № 3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (зі 

змінами і доповненнями). 
12. Закон України від 23.12.93 № 3792-ХІІ „Про авторське право і суміжні права” (зі змінами і 

доповненнями). 
13. Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності: Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 4 квітня 2000 р. № 601– http: //zakon.rada.gov.ua. 
14. Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997.– http: //zakon.rada.gov.ua. 
15. Про утворення Державного Агентства України з охорони промислової власності: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р. № 2212 // Офіційний вісник України. – 1999. – 
№ 49. – Ст. 2408. 



  

16. Про створення Державного патентного відомства України: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 1992 р. № 248 // Збірник постанов уряду. – 1992. – № 7. – Ст. 238. 

17. Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 411 // Збірник постанов уряду. – 1992. – № 7. – Ст. 
239. 

18. Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства: Постанова 
Кабінету Міністрів України  вiд 24 грудня 2004 р.  № 1742 // Офіційний вісник України. – Т.1. 
– 2004. – № 52. – С. 297. – Ст. 3447.  

19. Про створення державного підприємства „Український інститут промислової власності”: 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 липня 2000 р. № 175. –  www.ukratent.orq /ua/ 
nakaz_monu.htm 

20. Про затвердження регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної 
власності: наказ Міністерства  освіти і науки України від 15 вересня 2003 р. № 622. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2003 року №877/8198. –  www. 
sdip.qov. ua. 

21. Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг: Наказ Державного патентного відомства України, від  28 липня 1995 р. № 116;  Ред. 
наказу від 20 серпня 1997 р. № 72.– // www. sdip.qov. ua. 

22. Про державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі 
свідоцтв: Наказ Державного патентного відомства України від 5 грудня 1995 року. № 180. – 
www. sdip.qov. ua. 

23. Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об’єктів промислової 
власності. Затвердж. наказом Держпатенту України від 26.08.1998р. №80. 

24. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Затв. наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12.04.01 № 290. 

25. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 
власності: Рекомендації Вищого господарського суду України // Інтелектуальна власність. – 
2004. –  № 7. – С. 38–40. 

Базові 
1. Вачевський В.М. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в 

сучасних умовах. Теорія і практика: Навч.посібн. – К.: ЦУЛ, 2004. 
2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник.- К.: Знання, 2006. 
3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч.посіб.-2-ге вид.-К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. 
4. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності.: Навч. посіб.-К.: Політехніка: Ліра – К, 2005. 
5. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник /За  ред. О.А.Підопригори, 

О.Д.Святоцького .-2-е вид. - К.: Ін Юре, 2004.  
6. 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. НестерцовоїСобакарь 
О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 140 с. 

7. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних 
факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с. 

8. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Навчальний 
посібник./ Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Літвинчук. – К. «Центр учбової літератури», 
2014. – 276 с. 

9. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С, Крижна В. М., Пічкур 
О. В., Святоцький О. Д., Штефан О. О., Право інтелектуальної власності. Академічний курс./ 
К.  Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 689 с. 

10. Матвєєв П.С., Можаровська Н. О. Актуальні проблеми охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку / П.С. Матвєєв, Н.О. Можаровська 
// Наше право. – 2010. −№2, ч.1. – С. 93-98. 

11. Матвєєв П.С. Господарсько-правове регулювання інноваційної діяльності (теоретичний 
аспект) : монографія / П. С. Матвєєв. − К. : 2012. − 328 с. ISBN 978-966-2765-45-8. ББК 67.301. 

12. Матвєєв П.С. Теоретико-правове обґрунтування взаємозумовленості модернізаційних та 
інноваційних процесів, як об’єктів господарсько-правового забезпечення системи 
інноваційного розвитку / П.С. Матвєєв // Вісник Аграрного університету. – 2013. − №2 (182). – 
С. 161-167. 

13. Матвєєв П.С. Цивільне право (в схемах): посібник / П.С. Матвєєв, В.І. Бірюков. – К. : Алерта, 
2013. – 256 с. Навчальний посібник ISBN 978-¬617-¬566-190-1. Підписано до друку 21.03.2013   



  

14. Матвєєв П.С.  Особливості правового режиму використання ноу-хау та комерційної таємниці в 
інноваційній економіці України / П.С. Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. − 
2013. − №7.− С. 80-83. 

15. Ієвіня О.В., Можаровська Н.О., Матвєєв П.С. Актуальні проблеми права інтелектуальної 
власності: навчально-методичний комплекс (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр») / О.В. Ієвіня,   Н.О. Можаровська П.С. Матвєєв,  // К. – ННІПП НАВС. – 2013. – 158 
с. 

16. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Матвєєва С. П. Адвокатський іспит:  зразки 
процесуальних документів:  Навч. посіб. / О.В. Баулін, В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв, С. П. 
Матвєєва. 3-тє вид., переробл. та доповн. К.: Алерта, 2019. 288 с. ISBN 978-617-566-554-1 УДК 
347.965(07) 

17. Баулін О. В., Лебідь В.І., Матвєєв П. С., Матвєєва С. П., Пожидаєва М. А. Адвокатський 
Адвокатський іспит: підготовчий курс : Навч. посіб. / О.В. Баулін, В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв та 
ін. 7-ме вид., доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2019. 882 с.  
ISBN 978-617-566-573-2; УДК 347.965(07) 

 
Допоміжні 

1. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с. 
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