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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НОРМАТИВНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ"

Вступ: Перехід економіки на інноваційну модель потребує надання знань в сфері інтелектуа-
льної власності фахівцям різного профілю. Для цього у програми підготовки спеціалістів у вищих на-
вчальних закладах введена дисципліна «Інтелектуальна власність». Але вона не дає очікуваного
результату. Мета: Висвітлення основних особливостей дисципліни та розробка певних рекомендацій.
Методи: логічного і критичного аналізу. Результати: Наголошені основні особливості дисципліни,
зокрема, викладання на останньому курсі, відведення дуже короткого часу, перевантаження інфор-
мацією. Критичний аналіз навчальної літератури довів, що дисципліна повинна бути принципово змі-
нена за змістом, сформульована мета дисципліни, лекційних та практичних занять. Висновки: дис-
ципліна має викладатися на середніх курсах досвідченими викладачами для формування у свідомос-
ті студента повного системного уявлення про інтелектуальну власність.
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комендації, організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ НОРМАТИВНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"

Введение: Переход экономики на инновационную модель требует знаний в сфере интеллек-
туальной собственности специалистами разного профиля. Для этого в программы подготовки специа-
листов в высших учебных заведениях введена дисциплина «Интеллектуальная собственность». Но
она не дает ожидаемого результата. Цель: Освещение основных особенностей дисциплины и разра-
ботка соответствующих рекомендаций. Методы: логического и критического анализа. Результаты:
Отмечены основные особенности дисциплины, в частности, преподавание на последнем курсе, отве-
дение очень малого количества времени, перегрузки информацией. Критический анализ учебной ли-
тературы показал, что дисциплина должна быть принципиально изменена по содержанию, сформу-
лирована цель дисциплины, лекционных и практических занятий. Выводы: дисциплину надо препо-
давать на средних курсах опытными преподавателями для формирования в сознании студента пол-
ного системного представления об интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: учебная дисциплина, особенности содержания и преподавания, цель дис-
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FEATURES OF UNIVERSITY NORMATIVE DISCIPLINE
"INTELLECTUAL PROPERTY"

Background: Transition of economy to the innovative model requires knowledge in the field of intel-
lectual property by specialists in various fields. For this purpose the discipline ‘Intellectual property’ has been
included into the programs of training of specialists in higher educational establishments. But it does not give
the expected results. Aim and Objectives: Examination of the basic features of the discipline and develop-
ment of corresponding recommendations. Methods: Logical analysis and critical analysis. Results: Basic
features of the discipline have been distinguished, in particular, teaching during the last course, small
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amount of allotted time, overload by information. Analysis of course books has shown that the discipline must
be fundamentally changed regarding its aim, content, lectures and practical lessons. Conclusion: Experi-
enced teachers should teach the discipline during the middle course and should aim at formation of a com-
prehensive idea of intellectual property.

Keywords: educational discipline, features of maintenance and teaching, aim of discipline, recom-
mendation, organization of educational process, educational and methodological providing.

Постановка проблеми. Бурхливі 90-ті роки минулого століття переконливо
довели, що тільки перехід на інноваційну модель розвитку економіки дозволить
Україні увійти у світове співтовариство у якості рівноправного інтелектуального та
економічного партнера, а не якимось-там придатком з дешевою робочою силою.
Найсучасніша історія розвитку ринкових відносин свідчить: іншого шляху, як інно-
ваційний, просто немає. Так зробили всі країни, як розвинуті, так й ті, що розви-
ваються. Тому, ще на початку третього тисячоліття в нашій країні такий перехід
також розпочався, офіційно – з прийняттям у 2002 році Закону України «Про інно-
ваційну діяльність» [1].

Але одразу ж виникли серйозні проблеми через занадто слабкі знання у бі-
знесменів та інноваторів у сфері правозахисту національного суспільного та вла-
сного науково-технічного та творчого потенціалу. І саме ця обставина украй
ускладнила взаємовідносини вітчизняних підприємців та розробників нової проду-
кції із закордонними партнерами, що поставило під загрозу становлення навіть
самої інноваційної моделі економіки України. Це сталося, насамперед, через по-
вну непідготовленість, навіть безграмотність вітчизняних спеціалістів різного
профілю у питаннях інтелектуальної власності. Вони виявилися не тільки не здат-
ними захистити себе й свої розробки. Вони навіть, не розуміють, що інколи вико-
ристовуючи без дозволу «чужі» інтелектуальні продукти, порушують патентні й
авторські права третіх осіб, які їм надані законом.

Таким чином, в Україні майже історично виникла нагальна потреба надання
певних знань усім учасникам економічних процесів в сфері інтелектуальної влас-
ності, що зумовлено обраною інноваційною стратегією побудови цивілізованих
ринкових відносин, яка спирається на інтелектуальний потенціал нації, який, без-
умовно, є, але невміння ним розпоряджатися просто вражає, що однозначно мо-
жна вважати проблемою на національному рівні. Її актуальність зумовлена пода-
льшим посиленням процесів глобалізації у геоекономічному просторі та перехо-
дом від економіки речей до економіки знань. Тому, якщо її залишити не виріше-
ною, вона з часом буде лише загострюватися.

Невирішена частина проблеми. Враховуючи ситуацію, що склалася навколо
питань надбання прав, захисту й розпорядження правами інтелектуальної влас-
ності, у 2005 році наказом Міністерства освіти України [2], вищі навчальні заклади,
незалежно від їх підпорядкування і форм власності, були зобов’язані запровадити
з 2005/2006 навчального року у програми підготовки спеціалістів і магістрів всіх
напрямів і всіх спеціальностей незалежно від форм навчання (денна, заочна, ве-
чірня) навчальну дисципліну «Інтелектуальна власність».

На виконання цього наказу, спеціалістами Київського інституту інтелектуа-
льної власності і права були розроблені рекомендації щодо змісту навчальної
програми зазначеної дисципліни. В неї основною метою визначено «забезпечен-
ня інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання осно-
вам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності» [3].

При цьому передбачалося, що введення у навчальний процес вказаної ди-
сципліни дозволить в короткий термін наповнити сучасний ринок численною кіль-
кістю суб’єктів економічної діяльності, компетентними в питаннях інтелектуальної
власності, і саме так усунути критичну ситуацію у вирішенні проблеми гальмуван-
ня інноваційного розвитку держави з цього приводу.
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Але бажаного поки що не досягнуто. Дисципліна «Інтелектуальна влас-
ність» виявилася не такою простою, як це здається на перший погляд. Ніби то
зрозуміло її зміст, і нічого дивного тут немає, але, на відміну від інших дисциплін,
вона має свої особливості, які слід обов’язково враховувати. Оскільки особливості
цієї дисципліни ніким і ніколи не розглядалися, тому й виникли проблеми з над-
банням студентами компетенцій у сфері інтелектуальної власності. Можливо,
програму цієї нормативної дисципліни треба було б розробляти з урахуванням її
особливостей, але яким чином це зробити – поки що невідомо, що і є невиріше-
ною частина проблеми, що розглядається.

Мета статті. Мета даної статті полягає у висвітленні особливостей навча-
льної дисципліни «Інтелектуальна власність» та розробці загальних рекомендацій
стосовно організації навчального процесу, навчально-методичного забезпечення
та робочої програми дисципліни.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з ретельного розгляду особливос-
тей навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Їх декілька.

По-перше, дуже обмежений час на опанування цієї дисципліни. На вивчен-
ня дисципліни «Інтелектуальна власність», згідно з навчальним планом, відведе-
но лише 36 годин загального обсягу, з яких 8 годин припадає на лекції, 6 годин –
практичні заняття, решта (22 години) – самостійна робота, підсумковий контроль
– недиференційований залік. На нашу думку, за такий короткий час дуже складно
довести навіть основи такої інтегрованої науки, як інтелектуальна власність. Ві-
домо, що до її складу входять, щонайменше, такі наукові напрями, як креатологія,
право інтелектуальної власності (патентне, авторське та суміжні права), патенто-
знавство, патентно-кон’юнктурні дослідження, маркетинг інтелектуальної власно-
сті, економіка та управління інтелектуальною власністю, ліцензійна діяльність,
оцінювання та захист прав. Тільки з цього переліку й нефахівцю зрозуміло, що
про все розповісти  за декілька лекцій практично неможливо. Тому приходиться
виділяти лише головне, що ускладнює повне уявлення про цю незвичайну сферу
діяльності, не кажучи вже про те, як можна застувати надбані знання на практиці.
В цьому плані дисципліна «Інтелектуальна власність» виявляється малокорис-
ною, оскільки студенти, через брак інформації, просто не встигають надбати певні
компетенції.

По-друге, специфічність контингенту студентів, які вивчають дисципліну
«Інтелектуальна власність». Справа в тому, що викладання цієї дисципліни відбу-
вається на останньому 5 курсі, коли студенти відчувають себе вже спеціалістами,
та, з притаманним ним молодецьким егоїзмом, не розуміють, навіщо їм вивчати
дисципліну, яка ніяким чином безпосередньо не торкається їхнього фаху. Їм зда-
ється, що вона зайва, лише заважає зосередитися на опануванні інших професій-
но-орієнтованих дисциплін. А тому до неї таке й ставлення з боку студентів – по-
гане відвідування занять, неуважність, а самостійна робота – взагалі не робиться.
Для них це просто подарунок вільного часу. Зазначені негативні явища посилює
недиференційований залік, який ніяким чином не вливає ані на стипендію, ані на
середній бал диплому. Це ускладнює роботу викладача з аудиторією.

По-третє, незважаючи на те, що дисципліна носить переважно ознайомлю-
вальний характер, тобто розрахована на початківців в сфері інтелектуальної вла-
сності, вона містить неприпустимо багато нової для студентів специфічної термі-
нології, через що виявляється досить складною та незрозумілою для них. Таку
кількість принципово нової інформації, що характерно для таких багатоаспектних
наук, мозок студента просто не в змозі сприймати належним чином. Нові знання
не встигають «осісти» у його розумі, більшість основних положень так і залиша-
ється незрозумілими, зовсім не кажучи про те, щоб отримані знання можна було б
якось застосувати на практиці. Тому подібні дисципліни, на нашу думку, треба



Економіка Менеджмент Підприємництво, №25 (І) / 2013238

викладати простою та зрозумілою для початківця мовою. Лише тоді від них буде
якась користь.

По-четверте, відсутність обов’язкового застосування надбаних знань про
інтелектуальну власність під час виконання дипломних та магістерських робіт,
проходження переддипломної практики. Тоді виходить, зовсім нелогічно виклада-
ти дисципліну «Інтелектуальна власність» під кінець навчального процесу. На
нашу думку, більш корисним для майбутніх фахівців її подавати на третьому курсі
перед початком вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Дедалі студенти,
під час виконання курсових робіт можуть їх застосовувати, проявляти та розвива-
ти свої творчі здібності та отримувати охоронні документі на власні пропозиції та
розробки.

По-п’яте, згідно з наказом МОН, дисципліна «Інтелектуальна власність» ви-
кладається однаково для всіх існуючих спеціальностей: технічних, економічних,
юридичних, управлінських, військових, медичних, гуманітарних тощо. Це створює
певні незручності, оскільки студенти різних спеціальностей чують вперше про нові
наукові напрями в інтелектуальній власності, та, мабуть, деякі з них не так важли-
ві, як інші. На нашу думку, навчальну програму треба диференціювати за напря-
мами підготовки, особливо під час проведення практичних занять, де приклади та
завдання повинні торкатися безпосередньо галузі знань, до якої належить спеці-
альність, за якою навчається студент.

По-шосте, нестача викладачів з дисципліни «інтелектуальна власність», які
б самі добре розбиралися в цій науці, у всіх питаннях інтелектуальної власності.
Часто дисципліну доручають викладати винахідникам, які розповідають тільки про
творчість; патентознавцям, які розповідають тільки про патентування; юристи, які
розповідають тільки про право інтелектуальної власності; бухгалтерам, які розпо-
відають тільки про облік нематеріальних активів. Тобто дисципліна викладається
однобічно, спираючись на власні фахові знання, що утруднює загальне уявлення
про цю сферу людської діяльності.

Перелічених особливостей, на нашу думку, достатньо для з’ясування всієї
складності ситуації, що склалася навколо цієї дисципліни. У тому вигляді, як вона
зараз викладається, її вивчення на останньому курсі малоефективне.

Тепер зупинимося на навчально-методичному забезпеченні дисципліни «Ін-
телектуальна власність».

З цього приводу відзначимо, що посібники з питань інтелектуальної власно-
сті у продажу є, хоча не в такому великому асортименті, як для інших правничих
та економічних наук. Але це посібники для професіоналів – переважно, патентоз-
навців, які мають добру попередню підготовку в цій галузі знань. Лише у 2005 році
з’явився на світ перший посібник для студентів: «Основи інтелектуальної власно-
сті» П.М.Цибульова. Пізніше з’явилися подібні посібники інших авторів (Молдова-
нов М.і., Базелевич В.Д.) у сфері інтелектуальної власності. Проте, не принижую-
чи заслуги їхніх авторів, слід відзначити загальний недолік, притаманний таким
посібникам та підручникам. Нажаль, в цих книжках практично відсутня відповідь
на головне питання: а навіщо треба знати про інтелектуальну власність і чому
саме сьогодні ці знання доречні, що вони дають? Адже ж саме такі відомості й
«запалюють» студентів, ентузіастів та бізнесменів, які, з притаманною їм енергі-
єю, надалі й самостійно розберуться що до чого, та, якщо їм буде потрібно, – самі
здатні вже поглиблено опрацювати окремі питання цієї багатогранної науки, від-
шукати у спеціалізованій літературі потрібну інформацію.

Ще один недолік відомих посібників полягає в тому, що, окрім «сухих» гра-
фіків, схем та таблиць, вони майже неілюстровані «живими» малюнками, які б
могли переключати увагу читача. Це робить такі посібники занадто нудними. Та-
кож незрозуміло, чому така дивовижна наука, як інтелектуальна власність не ізо-
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білює численними яскравими та цікавими прикладами? Адже усім педагогам доб-
ре відомо, що емоційні приклади із життя, як правило, завжди запам’ятовуються:
як самі дивні історії, так і те, в зв’язку з поясненням якого поняття чи положення
цей приклад був наведений. Такий підхід в більшій мірі сприяє засвоєнню навча-
льного матеріалу. Тому у посібнику приклади повинні посідати значне місце.

Продовжуючи цю тему, зупинимося на формі подання навчального матері-
алу. Матеріал в посібниках можна викладати то суворим, то літературним стилем.
Такий «вільний» стиль написання посібника пропонується невипадково. На нашу
думку, при викладанні матеріалу «живою» мовою, можна будь-яку науку перетво-
рити у цікаву пізнавальну розповідь. В такому сенсі навчання стає не тільки яки-
мось тягарем, а, скоріше, цікавим заняттям, розвагою. Сполучання корисності й
розваги – це відомий підхід до написання навчальних посібників. При цьому жод-
ного положення не скривлюється та не втрачається.

Враховуючи, що суттєво збільшити час, відведений на опанування дисцип-
ліни «Інтелектуальна власність», навряд чи вдасться, треба чітко сформулювати
її мету, досягнення якої піде лише на користь студентам. Нам здається, що голо-
вна мета дисципліни полягає у приверненні уваги слухачів до інтелектуальної
власності, як до можливості підвищити свою конкурентоздатність на ринку праці
за фахом та стати активним учасником ринку інтелектуальної власності незалеж-
но від напрямку професійної підготовки, довести, що можна заробляти не тільки
виконуючі прямі обов’язки за фахом, але й своїм розумом, пропонуючи суспільст-
ву результати своєї розумової творчої діяльності, впевнити, що іншого шляху
власного розвитку, перетворення у поважну особистість сьогодні просто не існує.
Такі вимоги диктує сам час, зокрема, сучасна економіка, яка крокує інноваційним
шляхом. Якщо така мета буде досягнута, можна вважати, що зусилля, спрямовані
на виховання покоління інноваційно-активних суб’єктів економічної діяльності не
витрачені марно.

Мета лекційних занять – надання узагальненого системного уявлення про
незвичайну сферу людської діяльності, яка є потужнім джерелом розвитку особи-
стості, людства, зокрема, сучасної економіки, бізнесу і науково-технічного прогре-
су. Результати інтелектуальної діяльності привернули увагу суспільства у сучас-
них умовах розвитку економіки. Проте, так і повинно бути: людство протягом своєї
багатовікової історії розвитку завжди виживало, в першу чергу, за рахунок свого
розуму, а не мускульної сили. Тим паче, у сучасності, коли весь світ крокує за ін-
новаційним шляхом розвитку економіки.

Мета практичних занять – на конкретних прикладах впевнити, що кожний
може бути власником охоронного документа та покращити свій добробут за раху-
нок інтелектуальної власності. Нині настав час активно використовувати власні
інтелектуальні активи. Нині можна заробляти не тільки професійною, але й інте-
лектуальною працею, виступаючи одразу на двох ринках: безпосередньо на ринку
праці, та на ринку інтелектуальної власності, та саме так швидко збільшуючи у
рази власний прибуток.

Якщо зазначеної мети вдасться досягти, враховуючи, що кожного року ви-
пускаються десятки тисяч спеціалістів, можна говорити про формування інтелек-
туальних ресурсів суспільства, ефективне використання інтелектуального капіта-
лу молоді, який забезпечить економічний і соціальний розвиток держави, підви-
щення в такий спосіб рівня її конкурентоздатності на світовій арені.

Висновки і рекомендації.
1. Необхідно ставити питання перед МОН України про перенесення дисци-

пліни на третій курс, перед початком вивчення професійно-орієнтованих дисцип-
лін. Лише тоді студенти можуть ефективно використовувати свої знання та творчі
здібності під час виконання індивідуальних завдань.
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2. Викладачів дисципліни «Інтелектуальна власність» треба готувати, для
чого створені відповідні центри перепідготовки наказом МОН України.

3. Необхідно корегувати навчальну програму, вилучаючи з неї вузькі та по-
глиблені питання. Наприклад, навіщо економісту треба знати які там теорії були
щодо розвитку права інтелектуальної власності, або юристу методики оцінки рин-
кової вартості об’єктів інтелектуальної власності. Навіщо глибоко вивчати історію
інтелектуальної власності, якщо за кожним фахом студенти вивчають історію ста-
новлення та розвитку своєї спеціальності, навіщо «технарю» вивчати маркетинго-
ві дослідження ринку інтелектуальної власності, тощо. В той же ж час, майже не
розглядаються питання розвитку власних творчих здібностей, які у всіх, без сум-
ніву, є.

4. Необхідно ввести диференційований залік, аби підвищити відповідаль-
ність студентів. Тоді вони дійсно будуть примушені відвідувати всі заняття, оскі-
льки мало хто захоче «погіршати» диплом.
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