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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
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Галузь знань, спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 
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Усі галузі знань, за якими 

ліцензована аспірантура 

Денна форма навчання 

Вибіркова 

Модулів: 2 

Усі спеціальності, за якими 

ліцензована аспірантура 

Рік підготовки: 2 

Змістових модулів: 3 

Семестр: 4 

Лекції: 20 год. 

Загальна кількість 

годин: 90 

Семінари: 16 год. 

Консультації: 0 

Тижневих годин: 

 

аудиторних: 1,5 

самостійної роботи: 2,3 

Доктор філософії 

Самостійна робота: 54 

год. 

Форма контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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. 

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. 

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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3. Програма 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 
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тварин. Особливості реєстрації прав на наукові відкриття. Об’єкти наукового 

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. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

Лек. Сем. Сам. 

1 2 3 4 5 

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 
9 2 1 6 

Тема 1.2. Набуття прав інтелектуальної власності в Україні та 

за кордоном 
7 2 1 4 

Разом за змістовим модулем 1 16 4 2 10 

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) 

20 4 4 12 

Тема 2.2. Реєстрація об’єктів авторського права  10 2 2 6 

Тема 2.3. Реєстрація нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності 
10 2 2 6 

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

які не підлягають реєстрації 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 50 10 10 30 

Змістовий модуль 3. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Тема 3.1. Необхідні передумови для комерціалізації прав 

інтелектуальної власності 
12 4 2 6 

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

інтелектуальної власності 
12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 3 24 6 4 14 

Усього годин 90 20 16 54 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1 

Передумови та порядки набуття прав на різні категорії 

об’єктів інтелектуальної власності 

1. Типізація об’єктів права інтелектуальної власності. 

2. Інституційна структура системи охорони прав 

інтелектуальної власності. 

3. Законодавство України про інтелектуальну власність. 

4. Принципи та методи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні. 

5. Порядки набуття прав на різні категорії об’єктів права 

інтелектуальної власності в Україні: 

5.1. Особливості охорони об’єктів з формалізованою 

процедурою набуття прав; 

5.2. Особливості охорони об’єктів з неформалізованою 

процедурою набуття прав. 

6. Набуття прав інтелектуальної власності українцями за 

кордоном 

2 

2 

Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у 

структурах ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

1. Принципи та організація роботи в Укрпатенті. 

2. Особливості реєстрації винаходів та корисних моделей.  

3. Процедура реєстрації промислових зразків і топографій 

інтегральних мікросхем. 

4. Реєстрація знаків для товарів і послуг і географічних 

зазначень. 

5. Інтернет-ресурси у процедурі реєстрації об’єктів в 

Укрпатенті. 

6. Можливості, переваги та недоліки залучення патентних 

повірених при реєстрації об’єктів інтелектуальної власності. 

4 

3 

Реєстрація об’єктів авторського права  
1. Принципи та організація роботи в УААСП. 

2. Особливості реєстрації об’єктів авторського права.  

3. Оформлення заявки на реєстрацію об’єктів авторського 

права. 

4. Вимоги до оформлення творів, що подаються на 

реєстрацію.  

5. Реєстрація комп’ютерних програм і баз даних. 

6. Інтернет-ресурси у процедурі реєстрації об’єктів 

авторського права. 

2 

4 
Реєстрація нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності 
2 
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1. Органи реєстрації нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності  

2. Особливості реєстрації прав на сорти рослин.  

3. Оформлення заявки на реєстрацію породи тварин. 

4. Реєстрація наукових відкриттів.  

5. Процедура і порядок реєстрації раціоналізаторських 

пропозицій. 

5 

Об’єкти права інтелектуальної власності, права на які не 

підлягають реєстрації 

1. Особливості та методи охорони об’єктів, права на які 

не підлягають реєстрації. 

2. Особливості набуття і реалізації прав на фірмові 

найменування.  

3. Охорона прав на комерційні таємниці. 

4. Набуття і охорона прав на об’єкти суміжного права: 

виконання творів, фонограми та відеограми, програми 

організацій мовлення.  

5. Прості зазначення походження товарів. 

2 

6 

Необхідні передумови для комерціалізації прав 

інтелектуальної власності 

1. Права інтелектуальної власності як товар. 

2. Права інтелектуальної власності як фактор 

виробництва.  

3. Вартість прав інтелектуальної власності. 

4. Способи комерціалізації прав інтелектуальної 

власності.  

5. Використання прав інтелектуальної власності у 

власному виробництві. 

2 

7 

Види договорів про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 

1. Цілі, завдання і можливості передачі прав 

інтелектуальної власності у сучасному суспільстві.  

2. Положення законодавства України про передачу прав 

інтелектуальної власності.  

3. Суть ліцензійних договорів та їх види. 

4. Передача прав інтелектуальної власності за договором 

комерційної концесії. 

5. Передача прав інтелектуальної власності за договором 

лізингу.  

6. Типова структура договору про передачу прав 

інтелектуальної власності. 

2 

 Разом 16 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1 
Передумови та порядки набуття прав на різні категорії 

об’єктів інтелектуальної власності 
10 

2 

Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у 

структурах ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) 

12 

3 Реєстрація об’єктів авторського права 6 

4 
Реєстрація нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності 
6 

5 
Об’єкти права інтелектуальної власності, права на які не 

підлягають реєстрації 
6 

6 
Необхідні передумови для комерціалізації прав 

інтелектуальної власності 
6 

7 
Види договорів про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
8 

 Разом 54 

 
 

7. Методи та засоби навчання 

 

Методи навчання: інформаційно-рецептивний; ситуативного дослідження; 

емпіричного, компаративного, SWOT, прогностичного та інших видів аналізу; 

ілюстративний; репродуктивний; метод проблемного підходу.  

 

 

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

 

Питання для підготовки до контролю: 

 

1. В якій з країн вперше у світовій судовій практиці були прийняті спроби 

захисту прав інтелектуальної (промислової) власності?  

2. Що розуміють під майновими правами інтелектуальної власності?  

3. Кому належало згідно радянського законодавства право використовувати 

об’єкти права інтелектуальної власності?  
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4. Прийняття якого закону вважається початком становлення законодавства 

України про інтелектуальну власність?  

5. Коли прийнятий Закон України “Про авторське право і суміжні права”?  

6. Які категорії об’єктів права інтелектуальної власності виділяються? 

Перерахуйте об’єкти, що відносяться до кожної з цих категорій.  

7. З якого моменту виникають авторські (суміжні) права? 

8. Назвіть основні законодавчі акти України про інтелектуальну власність.  

9. На які об’єкти права інтелектуальної власності отримання охоронних 

документів є обов’язковим для набуття прав?  

10. Назвіть типи існуючих в Україні охоронних документів. На які об’єкти 

права інтелектуальної власності вони видаються?  

11. Який термін правової охорони авторських (суміжних) прав в Україні? 

12. Який з перелічених об'єктів промислової власності може мати 

необмежений строк дії?  

13. Дайте перелік основних інституцій системи правової охорони 

інтелектуальної власності?  

14. Хто може бути сторонами при розгляді суперечок, пов’язаних з 

порушенням прав інтелектуальної власності, судами загальної 

юрисдикції?   

15. Назвіть основні види ліцензійних платежів. Дайте їх визначення. 

16. Назвіть основні міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, 

учасницею яких є Україна. 

17. Назвіть основні підходи та методи оцінки вартості прав інтелектуальної 

власності. 

18. У правильній послідовності назвіть етапи життєвого циклу об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

19. Що таке загальний (спеціальний) порядок захисту прав інтелектуальної 

власності? 

20. У яких випадках може наступати кримінальна відповідальність за 

порушення прав інтелектуальної власності?  

21. Які умови охороноздатності винаходу, корисної моделі, промислового 

зразку, торгової марки, зазначення походження товару, топографії 

інтегральної мікросхеми тощо?  

22. Назвіть основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності.  

23. Який знак можна використовувати для оповіщення про свої авторські 

(суміжні) права? 

24. Хто може бути суб’єктом права інтелектуальної власності в Україні? 

25. Яке підприємство в Україні здійснює виготовлення контрольних марок 

для аудіовізуальної продукції?  

26. Якої сфери права інтелектуальної власності стосувався „Статут королеви 

Анни”?  

27. У якій країні авторські права вперше почали охоронятись протягом 

усього життя авторів?  

28. У якій країні вперше звернули увагу на важливість немайнових 

(неекономічних) прав інтелектуальної власності?  



 12 

29. Яка дата вважається професійним святом винахідників і раціоналізаторів 

України? 

30. На які об’єкти права інтелектуальної власності законом не 

передбачається набуття майнових прав авторів?  

31. Який термін дії охоронних документів на різні категорії об’єктів права 

ІВ?  

32. Що таке загальновідомі знаки для товарів і послуг?  

33. Яких з об’єктів права інтелектуальної власності безпосередньо 

стосуються злочинні дії під назвою „промислове шпигунство”?  

34. Дайте визначення промислового зразка, торгової марки, 

раціоналізаторської пропозиції? 

35. З якого моменту відраховується термін дії охоронного документу 

(патенту) на винахід, корисну модель, промисловий зразок?  

36. На якому етапі життєвого циклу об’єкта права інтелектуальної власності 

найчастіше з’являється можливість отримувати прибуток?  

37. До компетенцій якої з інституцій входить видача патентів на промислові 

зразки, винаходи, корисні моделі?  

38. До компетенцій якої з інституцій входить колективне управління правами 

авторів?  

39. Яке Міністерство відповідає за здійснення політики в сфері 

інтелектуальної власності в Україні?  

40. У чому полягає принцип охороноздатності об’єкта права інтелектуальної 

власності?  

41. Суть і основне призначення міжнародної патентної класифікації (МПК) 

та системи узгоджених міжнародних цифрових кодів для ідентифікації 

даних (INID).  

42.  Яке майнові права закріплюються за правовласником охоронним 

документом?  

43. Особливості і способи набуття прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, торгову марку, об’єкти авторського права і 

суміжних прав українським громадянином за кордоном.  

44. У чому полягає принцип національного режиму охорони авторського 

права і суміжних прав?  

45. Які з дій вважаються порушенням прав на кваліфіковане зазначення 

походження товару?  

46. Що традиційно розуміють під інтелектуально-правовою категорією 

“промислова власність”?  

47. Які права відносяться до категорії невідокремлюваних 

(відокремлюваних) від індивідуума (підприємства)?  

48. Що таке гудвіл?  

49. Що слід розуміти під категорією “економічний (юридичний) термін 

служби” об’єкта права інтелектуальної власності?  

50. Які переваги дає підприємству внесення прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності до його статутного капіталу?  

51. Хто такий ліцензіар (ліцензіат)?  
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52. Що таке виключна, невиключна та одинична ліцензія?  

53. Що таке лізинг, договір комерційної концесії (франчайзинг)?  

54. Які об’єкти не є об’єктами авторського права?  

55. Хто з авторів має авторське право на твір, створений у співавторстві?  

56. Кому належить авторське право на службовий твір (твір, виконаний у 

зв’язку з виконанням трудового договору) згідно законодавства України?  

 

 

9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 

 

Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, 

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

тестування.  

 

 

10. Розподіл балів та критерії оцінювання 

 

Оцінювання знань і умінь аспірантів здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, яку аспірант може 

отримати протягом усього вивчення курсу, становить 100. З них:  

- 40 балів за поточне оцінювання (модуль 1);  

- 60 балів за підсумкову модульну контрольну роботу (МКР) (модуль 2). 

Поточне оцінювання. 

Бали поточного оцінювання аспіранти набирають протягом семінарських 

занять. За виступ на семінарі аспірант може отримати до 5 балів. Доповнення, 

зауваження та поправки виступів оцінюються за трьохбальною шкалою. 

Питання до виступаючих та викладача оцінюються у максимум 1 бал. 

Мінімальний крок оцінювання – 0,5 бала.  

Усі набрані кожним з аспірантів за кожен змістовий модуль бали 

підсумовуються і інтерполюються у прив’язці до максимально можливої 

зваженої кількості балів, що може бути отримана за кожне семінарське заняття 

(згідно з таблицею оцінювання). Це робиться за допомогою комп’ютерної 

програми «Excel» наступним чином. Аспірант з найвищою кількістю набраних 

балів оцінюється у максимальну кількість балів, а набрані іншими аспірантами 

бали пропорційно інтерполюються в сторону зменшення.  

Підсумкове оцінювання. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі  комп’ютерного тестування 

за шкалою від 0 до 60 балів (40 питань, кожне з яких оцінюється у 1,5 бала).  
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Модуль 1 

(поточне оцінювання) 
Модуль 2 

Загальна 

кількість 

балів 

Змістові модулі 

Σ 

Модульна 

контрольна 

робота 
 

1 2 3 

Семінар 1 Семінари 2–5 
Семінари 

6–7 

8 20 12 40 60 100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 A 

«Зараховано» 

82 – 89 B 

75 – 81 C 

67 – 74 D 

60 – 66 E 

1 – 59 FX  «Незараховано» 
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19. Цыбулев П. Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. К. : «Інст. 

інтел. власн. і права», 2004. – 188 с. 

20. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К. : «Інст. інтел. 

власн. і права», 2005. – 192 с.  

 

Інтернет-ресурс 

1. http://www.sips.gov.ua/ - Державна служба інтелектуальної власності 

України; 

2. http://www.uacrr.kiev.ua/ - ДП “Українське агентство з авторських і 

суміжних прав”; 

http://www.sips.gov.ua/
http://www.uacrr.kiev.ua/


 16 

3. http://www.ukrpatent.org/ - ДП “Український інститут промислової 

власності”; 

4. http://www.bookz.com.ua/23/index.htm - Цибульов П. М. Основи 

інтелектуальної власності. Навчальний посібник. 

 

Законодавство України про інтелектуальну власність 

1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР. 

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV.  

3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р. 

№ 8073-Х. 

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. № 2341-ІІI. 

6. Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-IV. 

7. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004 р. № 1618-IV. 

8. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991 р. № 1798-

ХІI. 

9. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. 

№ 7-93. 

10. Закон України «Про авторське право і суміжні права», від 23.12.1993 р. 

№ 3792-ХІІ. 

11. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 

15.12.1993 р. № 3687-ХІІ. 

12. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», від 15.12.1993 р. 

№ 3688-ХІІ. 

13. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», 

від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР. 

14. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин», від 21.04.1993 р. 

№ 3116-ХІІ. 

15. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», від 

15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. 

16. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», від 

16.06.1999 р. № 752-XIV. 
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