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ВСТУП 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» складена відповідно до освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії усіх 

спеціальностей аспірантури СНУ. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес набуття і реалізації 

прав інтелектуальної власності громадянами та іншими суб’єктами права 

інтелектуальної власності України. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: курс характеризується багатовекторністю 

міжпредметних зв’язків, оскільки предмет курсу є основою інноваційного 

розвитку усіх сфер суспільного життя. Дисципліна органічно пов’язана зі 

знаннями, отриманими студентами під час здобуття вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Передумови та порядки набуття прав на різні категорії об’єктів 

інтелектуальної власності. 

2. Процедура реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності. 

3. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» є формування в аспірантів знань і навичок щодо 

набуття прав інтелектуальної власності та їх комерціалізації в Україні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» є формування у слухачів комплексу знань щодо 

принципів та механізмів набуття прав інтелектуальної власності в Україні, їх 

комерціалізації, практичних навичок реєстрації об’єктів промислової власності 

і авторського права. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні: 

знати: 

- інституційну і правову структури системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні;  

- алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків, сортів рослин, порід тварин), засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, 

фірмових найменувань, географічних зазначень), нетрадиційних об’єктів 

права інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, 

комерційних таємниць, раціоналізаторських пропозицій), об’єктів 

авторського права і суміжних прав;  

- права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

вміти: 

- ідентифікувати результати інтелектуальної, творчої діяльності людини, що 

підпадають під охорону правом інтелектуальної власності;  

- визначати, до якої категорії об’єктів права інтелектуальної власності 

належить той чи інший об’єкт;  

- здійснювати реєстрацію та набувати права на різні категорії об’єктів права 

інтелектуальної власності;  

- реалізовувати, комерціалізувати та захищати свої права інтелектуальної 

власності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Передумови та порядки набуття прав на різні 

категорії об’єктів інтелектуальної власності  

Тема 1.1. Система охорони прав інтелектуальної власності в Україні. 

Принципи та методи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Класифікація об’єктів 

права інтелектуальної власності України. Життєвий цикл об’єкта права 

інтелектуальної власності. Законодавство України про інтелектуальну 

власність. Органи, установи та організації, що мають безпосереднє відношення 

до охорони прав інтелектуальної власності.  

Тема 1.2. Набуття прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. 

Особливості набуття прав на різні категорії об’єктів права інтелектуальної 

власності: об’єкти патентного права, засоби ідентифікації суб’єктів 

господарських відносин, об’єкти авторського права, результати селекційної 

роботи, наукові відкриття, комерційні таємниці та інші нетрадиційні об’єкти 

права інтелектуальної власності. Встановлення дати набуття прав і строків їх 

охорони. Особливості набуття прав інтелектуальної власності українських 

фізичних і юридичних осіб за кордоном.  

 

Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації об’єктів права 

інтелектуальної власності  

Тема 2.1. Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у структурах 

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Об’єкти, 

що реєструються в Укрпатенті: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

торговельні марки, геогріфічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем.  

Алгоритм реєстрації об’єктів в Укрпатенті. Інформація, що представляється в 

заявці на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності, джерела її 

отримання та характер подання. Складання опису об’єкта. Збори та платежі, що 

супроводжують процедуру реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності. 

Зміст формальної та кваліфікаційної (по суті) експертиз на об’єкти реєстрації. 

Порядок одержання охоронних документів, права, що з них випливають, та 

причини можливого дострокового припинення. Строки чинності охоронних 

документів.  

Тема 2.2. Реєстрація об’єктів авторського права в ДО «Українське 

агентство з авторських і суміжних прав». Особливості реєстрації об’єктів 

авторського права. Порядок оформлення та склад пакету документів для 

реєстрації творів і комп’ютерних програм. Порялок видачі авторських свідоцтв, 

строки їх чинності та умови припинення чинності. Збори та платежі, що 

супроводжують процедуру реєстрації об’єкта авторського права. 

Тема 2.3. Реєстрація нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності. Порядок набуття прав на результати селекційної роботи: сорти 

рослин і породи тварин. Особливості набуття прав на сорти рослин і породи 

тварин. Законодавство України про охорону прав на сорти рослин і породи 

тварин. Особливості реєстрації прав на наукові відкриття. Об’єкти наукового 
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відкриття. Обсяг охорони прав на наукові відкриття. Процедура реєстрації та 

права на раціоналізаторську пропозицію. 

Тема 2.4. Об’єкти права інтелектуальної власності, права на які не 

підлягають реєстрації. Особливості набуття та методи охорони прав на 

комерційні (фірмові) найменування і комерційні таємниці. Набуття прав на 

об’єкти суміжного права: виконання творів, фонограми і відеограми, програми 

(передачі) організацій мовлення. 

 

Змістовий модуль 3. Передача прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 

 

Тема 3.1. Необхідні передумови для комерціалізації прав інтелектуальної 

власності. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Мета і 

основні способи комерціалізації. Поняття інтелектуального капіталу. Права на 

об’єкти інтелектуальної власності як товар. Особливості права інтелектуальної 

власності як товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Оцінка 

вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Підходи та методи 

визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Алгоритм 

розрахунку вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Тема 3.2. Види договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Законодавство України про передачу прав інтелктуальної власності. 

Ліцензійні договори та їх види. Атрибутика і структура ліцензійних договорів. 

Заснування господарських товариств вищими навчальними закладами і 

науковими установами шляхом участі майновими правами інтелектуальної 

власності. Договори комерційної концесії (франчайзингу) та їх особливості. 

Передача прав інтелектуальної власності за договором лізингу. 

 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

 

 

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 

 

Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, 

письмові роботи, контрольні роботи, самостійні роботи, комп’ютерне 

тестування. 
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