


4. Результати навчання 
За результатами вивчення дисципліни аспіранти повинні  
ЗНАТИ: 
− тлумачення основних понять і термінів у сфері інтелектуальної власності; 
− основні положення міжнародного та національного законодавства про інтелектуальну 

власність; 
− порядок оформлення і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. 
 
ВМІТИ: 

– проводити патентні дослідження; 
– складати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти інтелектуальної 

власності(винаходи та корисні моделі); 
– складати договори на передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності; 
–  управляти інтелектуальною власністю в організації. 

 
5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 20 
Семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 
Самостійна робота 60 

Разом: 90 
 
6. Ознаки курсу: 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

2020 2 125 Кібербезпека 1 Нормативна 
(Обов’язкова) 

 
7. Пререквізити  

Попередньо прослухані курси: Методологія і організація наукових досліджень (підготовка 
магістрів за спеціальністю 125 (або іншою з галузі знань 12 – інформаційні технології)).  
 

8. Технічне та програмне забезпечення /обладнання  
Для виконання практичних робіт студентам знадобиться таке програмне забезпечення: немає 

потреби в спеціальному програмному забезпеченні. 
 
9. Політики курсу  
 Політика доброчесного навчання та стимулювання: передбачає бонуси (додаткові 
бали за творчо інноваційно виконані завдання) та штрафи (позбавлення відповідних балів 
за невиконані завдання та пропуск занять без поважних причин). 

Політика академічної доброчесності: виконання завдань за персональними варіантами та 
вхідними даними, що виключає можливість використання чужих результатів.  
 
10. Схема курсу  

Тиж. / 
акад. год. 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)* 
/ Формат** 

Матеріали Завдання, 
год 

Тиж. 1 / 
2 год. 

Розділ 1. Л.1. Вступ. Інтелектуальна 
власність в України 
Сукупність цивільно-правових норм. 
Авторські, винахідницькі і подібні їм права. 

Лекція / 
(аудиторна) 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 2 год 



Тиж. 2 /  
2 год 

Розділ 1. Л.2. Закон України “Про 
авторське право і суміжних правах”. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 2 год 

Тиж. 3 /  
2 год 

Розділ 1. ПЗ.1. Охорона прав на 
винаходи та корисні моделі. 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Завдання до 
ПЗ. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 4 год 

Тиж. 4 /  
2 год 

Розділ 1. Л.3. Об’єкти авторського 
права. 
Суб'єкти авторського права. Автор. 
Особисті немайнові права. Майнові права. 
Суміжні права. Специфіка суміжних прав. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 4 год 

Тиж. 5 /  
2 год 

Розділ 1. Л.4. Цивільно-правові засоби 
захисту авторських і суміжних прав. 
Визнання прав. Відновлення прав. 
Припинення дій, що порушують право або 
створюють загрозу його порушення. 
Відшкодування збитків. Визнання угоди 
(договору) недійсним. Стягнення особливої 
неустойки при несвоєчасній оплаті. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 2 год 

Тиж. 6 /  
2 год 

Розділ 1. ПЗ.2. Порядок оформлення 
документів на винахід (корисну 
модель). 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Завдання до 
ПЗ. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 8 год 

Тиж. 7 /  
2 год 

Розділ 2. Л.5. Патентне право 
(промислова власність). 
Корисна модель. Промисловий зразок. 
Патент. Суб'єкти патентного права. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 2 год 

Тиж. 8 /  
2 год 

Розділ 2. Л.6. Наукова та науково-
технічна експертиза . 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 4 год 

Тиж. 9 /  
2 год 

Розділ 2. ПЗ.3. Складання формули 
винаходу (корисної моделі). 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Завдання до 
ПЗ. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 4 год 

Тиж. 10 /  
2 год 

Розділ 2. Л.7. Суб’єкти та об’єкти 
наукової та науково-технічної 
експертизи. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 2 год 

Тиж. 11 /  
2 год 

Розділ 2. Л.8. Форми і види наукової та 
науково-технічної експертизи. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 4 год 

Тиж. 12 /  
2 год 

Розділ 2. ПЗ.4. Складання опису 
винаходу (корисної моделі). 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Завдання до 
ПЗ. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 8 год 

Тиж. 13 /  
2 год 

Розділ 2. Л.9. Права та обов’язки 
суб’єктів наукової та науково-технічної 
експертизи. 

Лекція / 
аудиторна 

Презентація 
лекції. 

Ознайомитись з 
літературою, 
переглянути 
презентацію, 4 год 

Тиж. 14 / 
2 год 

Розділ 2. ПЗ.5. Положення про 
перевірку наукових, навчально-
методичних, кваліфікаційних та 
навчальних робіт на наявність 
академічного плагіату. 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Завдання до 
ПЗ. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 4 год 

Тиж. 15 / 
2 год 

Розділ 2. Л.10. Державне управління у 
сфері наукової та науково-технічної 
експертизи. 

Практичне 
заняття / 

аудиторне 

Презентація 
лекції. 

Виконати завдання до 
ПЗ, 2 год 

 
 
 



11. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 
оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру – 100 балів. 
Розподіл балів, що присвоюються аспірантам з навчальної дисципліни 
«Реєстрація прав інтелектуальної власності», є сумою балів за виконання всіх 
практичних завдань. 

Практичні заняття Аспірант отримує максимальну кількість балів за практичне завдання, якщо: 
завдання виконане повністю та без допомоги викладача; аспірант самостійно 
може узагальнити, систематизувати матеріал та вільно застосовує його у 
стандартних ситуаціях та у ситуаціях невизначеності. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Виконання та захист всіх практичних завдань. 

 
 

Розподіл балів, які отримують аспіранти за результатами контролю поточної успішності 
Вид заняття / контрольний захід Кількість балів ( maxN ) 

Практичні заняття 
ПЗ 1 20 
ПЗ 2 20 
ПЗ 3 20 
ПЗ 4 20 
ПЗ 5 20 

Всього за семестр 100 
 
 

Схема нарахування балів 
Бали за поточний контроль знань по 

розділам протягом семестру 
Курсова 
робота 

Разом сума 
балів у 

семестрі 

Іспит Загальна сума 
балів 

Розділ 1 Розділ 2  
 

 
100 

 
 

 
100 50 50 

 
 

Критерії оцінювання 
Критерії оцінювання знань студентів за виконання практичних занять 

Визначення Кількість балів* 

Завдання з практичного заняття виконане самостійно в повному обсязі. Звіт 
оформлений акуратно відповідно до вимог методичних вказівок. При захисті звіту 
показано розуміння суті і змісту проведених досліджень. 

20(10) 

Завдання з практичного заняття виконане самостійно в повному обсязі. Звіт 
оформлений достатньо акуратно відповідно до вимог методичних вказівок. При 
захисті звіту були виявлені незначні помилки у знанні теоретичного матеріалу. 

15-19(8-9) 

Завдання з практичного заняття виконане в повному обсязі. Звіт оформлений 
достатньо акуратно, в оформленні звіту є незначні недоліки. При захисті звіту були 
виявлені незначні  помилки у знанні теоретичного матеріалу. 

10-14(5-7) 

Завдання з практичного заняття виконане. Звіт оформлений з помилками і 
недоліками. При захисті звіту були виявлені суттєві помилки у знанні теоретичного 
матеріалу. 

6-9(3-4) 

Показано недосконале знання навчального матеріалу, допущені суттєві помилки, 
які носять принциповий характер. Звіт оформлений з помилками і суттєвими 
недоліками. 

1-5(1-2) 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 
50 – 100 зараховано 

1-49 не зараховано 
 
12. Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Цивільний кодекс України. 
3. Цивільний процесуальний кодекс України. 
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
5. Кримінальний кодекс України. 
6. Митний кодекс України. 
7. Кримінально-процесуальний кодекс України. 
8. Господарський кодекс України. 
9. Господарський процесуальний кодекс України. 
10. Кодекс законів про працю . 
11. Закон України  «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 
12. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 
13. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
14. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». 
15. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 
16. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
17. Порядок оплати зборів за дії пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 
18. Конвенція, про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 
19. Всесвітня конвенція про авторське право. 

Допоміжна література 

1. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Підручник: 
3-тє вид., перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л.Литвинчук. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2017. – 504 с. 

2. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / А.І. Кубах. – 
Харків: ХНАМТ, 2008. – 149 с. 

3. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., 
стереотип.) / В.М. Антонов. – К.: КНТ, 2006. – 520 с. 

4. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В. К. 
Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. 
Нікітіна, В. П. Мироненко. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. https://minjust.gov.ua/m/str_4487 
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text 
3. https://kpi.ua/1115-2 
4. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f282e17e-9c14-4b88-9450-

8f7cc12c158e&title=ZakonodavstvoVSferiIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true 
5. https://uk.wikipedia.org/wiki/Законодавство_України_із_питань_інтелектуальної_власн

ості 
6. https://www.rada.gov.ua/print/186120.html 
7. https://www.youtube.com/watch?v=Mdnb01_9n1I&feature=emb_logo 

https://minjust.gov.ua/m/str_4487
https://kpi.ua/1115-2
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f282e17e-9c14-4b88-9450-8f7cc12c158e&title=ZakonodavstvoVSferiIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f282e17e-9c14-4b88-9450-8f7cc12c158e&title=ZakonodavstvoVSferiIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://www.rada.gov.ua/print/186120.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mdnb01_9n1I&feature=emb_logo
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