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Назва освітньої 

програми 

Інтелектуальна власність 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський). 

Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інтернет і право інтелектуальної власності» 

належить до вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин). 

Терміни вивчення 

дисципліни 

2 семестр (3,4 чверть). 

Назва кафедри, 

яка викладає 

дисципліну 

Інтелектуальної власності та управління проектами  

Провідний 

викладач 

(лектор) 

Доцент, к.т.н. Мироненко Ірина Євгеніївна 

E-mail: i.drach.nmetau@gmail.com, каб. 246 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vTR7aFIAAAAJ&hl

=ru 

https://orcid.org/0000-0002-3012-4763 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Дисципліна є ознайомлювальною у сфері авторського права та права 

промислової власності (вітчизняного та міжнародного) і використанні його 

відносно мережі Інтернет і вивчається після засвоєння основних знань за 

дисциплінами базової спеціальності, правознавства, комп’ютерних 

технологій 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Інтернет і право інтелектуальної власності» 

є засвоєння знань з основних національних джерел права інтелектуальної 

власності (ІВ) та придбання навичок, необхідних для забезпечення 

охорони, використання та захисту прав на об’єкти ІВ (об’єктів авторського і 

суміжного права, знаків для товарів і послуг тощо), розміщених в мережі 

Інтернеті. 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у магістрів 

компетентностей щодо правових норм використання і законодавчого 

забезпечення охорони та захисту прав ІВ у мережі Інтернет 

Програмні 

результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні джерела регулювання правовідносин у сфері ІВ; 

- права суб’єктів права ІВ; 

- способи охорони прав ІВ в мережі Інтернет; 

- особливості правової охорони веб-сайту, комп’ютерних програм, баз 

даних, доменних імен; 

- способи захисту прав на об’єкти ІВ в мережі Інтернет. 



вміти: 

- застосовувати критерії щодо виявлення об’єктів правової охорони; 

- визначати обсяг прав на об’єкт ІВ в мережі Інтернет та його 

класифікаційну приналежність; 

- пропонувати і здійснювати ефективні способи охорони та захисту об’єктів 

права ІВ в мережі Інтернет. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання:  

РН28. Уміти використовувати мережу Інтернет, посилаючись на джерела 

права ІВ, з метою виявлення й недопущення фактів порушення прав на 

об'єкти ІВ, та вживати заходи щодо їх захисту. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ 

Модуль 2. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ. 

Модуль 3. ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ДОМЕННІ ІМЕНА У МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ. 

Модуль 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ АВТОРІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. 

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів здійснюється за результатами контрольних робіт у 
формі тестування за 12-бальною шкалою. 
Результуюче оцінювання у екзаменаційній формі здійснюється за 12-
бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 

  Усього 
Чверті 

3 4 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 60 60 

Аудиторні заняття, з них: 32 16 16 

Лекції 16 8 8 

Лабораторні роботи 0 0 0 

Практичні заняття 16 8 8 

Семінарські заняття 0 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 44 44 

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 

підготовці до модульних контрольних робіт 
(екзамену) 

12 6 6 

виконанні курсових проектів (робіт) 0 0 0 

виконанні індивідуальних завдань 0 0 0 

опрацюванні розділів програми, які не 
викладаються на лекціях 

60 30 30 

Заходи семестрового контролю   
 

підсумкова 
оцінка, 

семестрова 
(екзамен) 

 

 

 



Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 
комплексу.  

Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1.Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. 
К.: КТН, 2005. 520 с. 
2. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті: Навчальний посібник; 
Академія правових наук України, Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності. Київ: Школа, 2004. 142 с.   
Додаткова література: 

3. Коноваленко В. Авторське право: автору, редактору, видавцю. Х.: 
Фактор, 2007. 496 с. 
4. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ За ред. Цибульова   
П.М. К.: УкрІНТЕІ, 2006. 276 с. 
5. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління  
інтелектуальною власністю: Монографія /За ред. П.М. Цибульова. К.: 
«К.І.С.», 2005. 448 с. 
6. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. К.: Знання, 2006. 
431с. 

 

 
Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми «Інтелектуальна 

власність» (Протокол № 1 від 31.08.2020 р.). 

  

 

Гарант освітньо-професійної програми,  

к.пед.н., доцент          Наталія КОРОГОД 


