




 

ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Реєстрація прав інтелектуальної власності» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівця третього (докторів філософії) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» (ОК3). 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, умінь і навичок в області 

інтелектуальної власності. 
Аспіранти мають можливість використовувати отримані компетенції, знання і вміння при 

проведенні досліджень, виконанні наукової роботи, а також на практиці при створенні та 
застосуванні об'єктів інтелектуальної власності. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння способами створення і виявлення 
об'єктів інтелектуальної власності, вибору і застосування оптимальної форми їх правової 
охорони, а також ефективного використання. Стимулювання пошуку нових високоефективних 
шляхів вирішення різних прикладних задач з можливістю проведення науково-дослідницької 
роботи за тематикою курсу; вироблення здатності адекватної оцінки науково-технічного рівня 
винаходу і його патентоспроможності, усвідомлення можливості і способів захисту прав 
інтелектуальної власності громадянина на підставі знань, отриманих при вивченні курсу; 
мотивація дій спрямованих на підвищення власного рівня розвитку. 

 
1.3. Кількість кредитів – 3. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 90. 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  

Семестр 
2-й  

Лекції 
20 год  

Практичні, семінарські заняття 
10 год  

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
60 год  

Індивідуальні завдання  
 

 
 
 
 



 

1.6. Заплановані результати навчання 
МАТИ КОМПЕТЕНЦІЇ: 
Загальні 

− ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
− ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності 
− ФК 1. Здатність використати сучасні досягнення науки і передових технологій; 
− ФК 4. Здатність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій на 

державній та одній з іноземних мов. 
 
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. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

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

визначення: об'єкт, предмет, мета дослідження та їх сутність. Основні нормативні документи у 
сфері інтелектуальної власності. Суб'єкти авторського права. Автор. Особисті немайнові права. 
Майнові права. Суміжні права. Специфіка 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 несвоєчас-
ній оплаті. 

Розділ 2. Патентне право (промислова власність). Представлення заявок на корисні моделі та 
винаходи. 

Корисна модель. Промисловий зразок. Патент. Суб'єкти патентного права. Наукова та науко-
во-технічна експертиза. Суб’єкти та об’єкти наукової та науково-технічної експертизи. Форми і 
види наукової та науково-технічної експертизи. Права та обов’язки суб’єктів наукової та науко-
во-технічної експертизи. Державне управління у сфері наукової та науково-технічної експерти-
зи. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування науко-
вої та науково-технічної експертизи. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Інтелектуальна власність в України. 

Разом за розділом 1 42 10 4   28       

Розділ 2. Патентне право (промислова власність). Представлення заявок на корисні 
моделі та винаходи. 

Разом за розділом 2 48 10 6   32       
Усього годин 90 20 10   60       

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Охорона прав на винаходи та корисні моделі 2 
2 Порядок оформлення документів на винахід (корисну модель) 2 
3 Складання формули винаходу (корисної моделі) 2 
4 Складання опису винаходу (корисної моделі) 2 
5 Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, квалі-

фікаційних та навчальних робіт на наявність академічного плагіату 
2 

Разом: 10 

5. Завдання для самостійної роботи 

№з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

Підготовка до лекцій 
1 Вивчення нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності. 15 
2 Вивчення норм щодо регулювання відносин інтелектуальної власності. 15 

Підготовка до практичних занять 
3 Знайомство з міжнародними договорами у сфері інтелектуальної влас-

ності. 
15 

4 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS 15 
Разом: 60 

6. Індивідуальні завдання 

/Не передбачено/ 

7. Методи контролю 
Контроль засвоєння аспірантами навчального матеріалу на лекційному зайнятті 

здійснюється шляхом концентрації уваги аспірантів постановкою питань за раніше вивченим 
матеріалом, пов'язаним з тематикою лекції. 

На практичних заняттях контроль засвоєння аспірантами навчального матеріалу 
здійснюється шляхом оцінки якості оформлення звіту і його захисту. Рівень знань, 
продемонстрований аспірантами при оформленні і захисті звітів з практичних занять 



 

оцінюється окремо для кожного практичного заняття (ПЗ) кількістю балів відповідно до 
наведеної нижче таблиці. 

Максимальна кількість балів за результатами контролю поточної успішності складає 100 
балів. 

Таблиця 7.1 – Розподіл балів, які отримують аспіранти за результатами контролю поточної 
успішності 

Вид заняття / контрольний захід Оцінка maxN  
Практичні заняття 

ПЗ 1 20 
ПЗ 2 20 
ПЗ 3 20 
ПЗ 4 20 
ПЗ 5 20 

Всього за семестр 100 
Згідно рішення кафедри безпеки інформаційних систем і технологій до заліку не 

допускаються аспіранти, що не захистили звіті з практичних занять. 
Підсумковий контроль здійснюється за результатами поточного контролю шляхом 

підсумовування оцінок, отриманих за практичні заняття. 
8. 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 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

Для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 
Зараховано 70-89 

50-69 
1-49 Незараховано 

 
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 

maxN  

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

, ][ 1
4
max

max max
N

N N − −  
 



 

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

2 , 1]
4 4

[ max max
max max

N N
N N   − × − −      

 

Завдання з практичного заняття виконане. Звіт оформле-
ний з помилками і недоліками. При захисті звіту були ви-
явлені суттєві помилки у знанні теоретичного матеріалу. 

3 , 2 1]
4 4

[ max max
max max

N N
N N   − × − × −      

 

Показано недосконале знання навчального матеріалу, до-
пущені суттєві помилки, які носять принциповий харак-
тер. Звіт оформлений з помилками і суттєвими недоліка-
ми. 

31, 1]
4

[ max
max

N
N  − × −  

 

* maxN  – максимальна кількість балів для відповідного заняття відповідно до таблиці 7.1. 
 

9. Рекомендована література 

9.1 Основна 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. 

9.2 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., стерео-
тип.) / В.М. Антонов. – К.: КНТ, 2006. – 520 с. 

4. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В. К. Мат-
війчук, 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. 
 

10. 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_власнос

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