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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Право інтелектуальної власності» спрямована на формування у аспірантів теоретичних 

знань щодо: основних положень чинного законодавства України та міжнародного законодавства про 

інтелектуальну власність, авторського права та суміжних прав, об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної 

власності, особистих майнових та немайнових прав суб’єктів права, способів їх використання та захисту, 

патентної інформації та патентного пошуку, основних етапів патентного дослідження, комерціалізації об’єктів 

права інтелектуальної власності, основних механізмах охорони прав на результати наукової діяльності, 

академічної доброчесності науковців. 

Дисципліна орієнтує аспірантів на практичне оволодіння навичками з охорони права інтелектуальної 

власності при науковій роботі на усіх етапах інноваційного провайдингу та трансферу наукоємної продукції: 

проведення патентного пошуку, оформлення заявки на винахід (сорт рослин), реєстрація прав на результати 

інтелектуальної діяльності, оформлення звіту про патентні дослідження, використання патентної інформації та 

документації, використання та передача прав інтелектуальної власності. 

 

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Вид контролю 

2 / 2 1. Система 

інтелектуальної 

власності в Україні 

Оволодіти категорійним апаратом: поняття 

інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти; 

державна система правової охорони інтелектуальної 

власності. Знати вітчизняну систему законодавства 

щодо інтелектуальної власності 

Опитування 

Письмовий 

тематичний тест  

2 / 2 2. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

інтелектуальної 

власності 

Розуміти суть Всесвітньої організації  

інтелектуальної власності, знати основні міжнародні 

угоди з охорони інтелектуальної власності, 

реєстраційні міжнародні угоди та договори про 

класифікації 

Опитування 

Практичне завдання  

2 / 2 3. Право 

інтелектуальної 

власності на винахід, 

корисну модель. 

Оформлення заявки на 

Оволодіти понятійно-категорійним апаратом: 

патентне право, суб’єкти та об’єкти патентного 

права; патент та його види, порядок отримання 

патенту та припинення його дії. Вміти оформити 

заявку на винахід 

Кейси 

Письмовий 

тематичний тест 

 



   

 

винахід 

2 / 2 4. Авторське право та 

суміжні права 

Знати основні об’єкти і суб'єкти авторського права і 

суміжних прав. Вміти розрізняти особисті немайнові 

права і майнові права автора. Знати як здійснити 

захист авторського права 

Опитування 

Письмовий 

тематичний тест 

2 / 2 5. Право 

інтелектуальної 

власності на комерційне 

найменування та 

торговельну марку 

Розуміти суть комерційного найменування та 

торговельної марки; їх суб’єкти та об’єкти права; 

знати послідовність здійснення правової охорони 

комерційного найменування та торговельної марки 

Опитування 

Письмовий 

тематичний тест 

2 / 2 6. Охорона прав на 

сорти рослин. 

Оформлення заявки на 

сорт рослин 

Освоїти та використовувати понятійно-категорійний 

апарат: сорт рослин, умови внесення сорту до 

Державного реєстру сортів рослин, порядок 

проведення експертизи заявки та набуття прав на 

сорт рослин, види права та строки чинності права 

інтелектуальної власності на сорт рослин. Вміти 

оформити заявку про визнання права на сорт рослин 

 

Контрольна робота 

за І модуль 

2 / 2 7. Патентна інформація 

та патентний пошук 

Знати державну систему патентної інформації, 

національні (іноземні) класифікації винаходів, види 

патентного пошуку. Вміти здійснити аналіз 

патентної документації, провести патентний пошук 

Кейси 

Практичне завдання 

(здійснити тематичний 

патентний пошук за 

темою дисертаційного 

дослідження) 

2 / 2 8. Патентні 

дослідження. Патентний 

формуляр 

Розуміти суть патентного дослідження. Знати 

завдання, цілі, об’єкти, планування та етапи 

проведення патентного дослідження.  Уміти скласти 

регламент пошуку та здійснити пошук і відбір 

патентної та іншої науково-технічної інформації 

відповідно до затвердженого регламенту, скласти 

довідку про пошук. Розуміти суть  патентного 

формуляру 

Опитування 

Практичне завдання 

(оформити завдання, 

регламент та довідку 

про патентний пошук. 

Об’єкт  – тема 

дисертаційного 

дослідження)                                                                   

2 / 2 9. Оформлення звіту про 

патентні дослідження 

Вміти здійснити систематизацію та аналіз відібраної 

патентної та іншої науково-технічної інформації та 

оформити  результати досліджень у вигляді звіту про 

патентні дослідження 

Опитування 

Практичне завдання 

(оформити звіт про 

патентне дослідження 

на стадії «дослідження 

та обґрунтування 

розробки» за темою 

дисертації) 

2 / 2 10. Комерціалізація 

об’єктів права 

інтелектуальної 

власності 

Розуміти мету комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності, майнові права на об'єкт 

права інтелектуальної власності. Знати основні 

способи комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності, усі види договорів 

купівлі-продажу, види ліцензійних договорів та види 

платежів 

Опитування 

Письмовий 

тематичний тест 

2 / 2 11. Управляння правами 

інтелектуальної 

власності 

Знати етапи життєвого циклу об’єкта права 

інтелектуальної власності, основні етапи процесу 

управління інтелектуальною власністю 

Опитування 

Кейси 

2 / 2 12. Академічна 

доброчесність 

Розуміти суть академічної доброчесності. Знати 

основні види її порушень та відповідальності за 

порушення. Знати вимоги до науково-педагогічних 

працівників, зокрема про перевірку на плагіат 

дисертаційних робіт   

Опитування 

Письмовий 

тематичний тест 



   

 

 

Літературні джерела  

 

Основна література 

 

1. ГарькавийА.Д. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві. Навчальний посібник / А.Д. 

Гарькавий, Л.П. Середа, Ю. М. Кузнєцов. – Вінниця.: Тірас, 2004.– 216 с. 

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності:навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і допов. / В.Р.Дахно. – 

К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с. 

3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право:підручник./ Ю. М. Кузнєцов. – К.: Кондор, 2005.– 

428 с. 

4. Право інтелектуальної власності. навч. посіб. / [В.Р.Кравець, В.Г. Олюха, О.М. Стець та ін.]: за заг. ред. 

Кравця В.Р., Олюхи В.Г. – К.:Центр учбов. літер., 2012. – 270 с. 

5. Право інтелектуальної власності: навч. посібник/А.І. Кубах. – Режим доступу: 

http://lib.mdpu.org.ua/load/pravo/kubah_pravo_intelektualnoi_vlasnosti.pdf. 

6. Принципи управління інтелектуальною власністю. – Режим доступу: http://intellect-expert.com/uk/printsipi-

upravlinnya-intelektualnoyu-vlasnistyu 

7. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності. Підкомісія 303 «Академічна 

доброчесність» Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти. – 

К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. – 24 с. 

 

Додаткова література 

 

8. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. 

Підопригора та ін. – К. : Концерн «Видавничий дім «ІнЮре», 2004. – 672 с. 

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. 

О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с. 

10. Правове регулювання охорони сортів рослин / Держ. служба з охорони прав на сорти рослин. – К.: 

«Алефа», 2003. – 266 с. 

11. Сусліков Л. М. Патентознавство. Навчальний посібник /Л. М. Сусліков, В. С. Двордяй. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

12. Складання заявки на винахід. практичні рекомендації / Держ. департамент інтелект. власності [В. Ф. 

Речинський, Т. Г.Марчевська, В. П. Міляєва. – 3-є вид., випр. і допов. – К. : 2007. – 64 с. 

13. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних 

закладах. URL: http://www.saiup.org.ua/resursy/rekomendatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-etychnyh-kodeksiv-v-

ukrayinskyh-vyshhyh-navchalnyh-zakladah/ 

 

Державні стандарти України (ДСТУ): 

 

12. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». 

13. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» 

 

Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу директора 

інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт (тестування) та заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

http://lib.mdpu.org.ua/load/pravo/kubah_pravo_intelektualnoi_vlasnosti.pdf
http://intellect-expert.com/uk/printsipi-upravlinnya-intelektualnoyu-vlasnistyu
http://intellect-expert.com/uk/printsipi-upravlinnya-intelektualnoyu-vlasnistyu


   

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять, обговорення кейсів (теми 1-12)  24 

Тематичні письмові тести   14 

Практичне завдання 22 

Модульна контрольна робота  (теми 1-6) – контрольні завдання    10 

Диференційований залік – контрольні завдання    30 

 

Шкала оцінювання аспірантів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


